
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2021 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIELCU 

z dnia 5 lipca 2021 r. 

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu mieleckiego. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 lit a) iii), art. 9 ust. 1 lit a) ii), art. 60 lit b), art.64, art. 65 i art. 66 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przenośnych chorób 

zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt /"Prawo o zdrowiu 

zwierząt"/ (Dz. Urz. UE L Nr 84 z 31.03.2016 str. 1 z późn.zm.), art. 3 pkt a) rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego 

pomoru świń (Dz.U.UE.L.2021.129.1 z dnia 2021.04.15), art. 21, art. 22, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, 

art.39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 55 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 

z dnia 17 grudnia 2019r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 

w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz 

ich zwalczania (Dz.U. UE L Nr 174 z dnia 2020.06.03 str.64), art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), § 7, § 9, 

§ 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania 

afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 754), po stwierdzeniu w dniu 25 czerwca 2021 r. 

w miejscowości Książnice w powiecie mieleckim, gmina Mielec, w dniu 30 czerwca 2021r. w miejscowości 

Zaborcze w powiecie mieleckim, gmina Przecław oraz w dniu 2 lipca 2021r. w miejscowości Książnice 

w powiecie mieleckim, gmina Mielec, ognisk choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi 

zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń, na obszarze objętym ograniczeniami  

II w rozumieniu w/w rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. - 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. ustanowić obszar objęty ograniczeniami wokół ogniska choroby ASF tj. obszar zapowietrzony 

w promieniu 3 km od ogniska choroby, obejmujący miejscowości: 

1) gmina Mielec: Goleszów, Boża Wola, Książnice, Podleszany; 

2) gmina Przecław: Wylów, Zaborcze, Kiełków. 

§ 2. ustanowić obszar objęty ograniczeniami wokół ogniska choroby ASF tj. obszar zagrożony 

wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń sięgający 7 km poza obszar zapowietrzony (w promieniu 10 km od 

ogniska choroby), zgodnie z mapą stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia, obejmujący 

miejscowości: 

1) Miasto Mielec; 

2) gmina Mielec: Rzędzianowice, Wola Mielecka, Rydzów, Złotniki, Chorzelów; 

3) gmina Wadowice Górne: Grzybów, Piątkowiec; 

4) gmina Radomyśl Wielki: Podborze, Zgórsko, Partynia, Ruda, Dąbrówka Wisłocka; 
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5) gmina Przecław: Rzemień, Tuszyma, Błonie, Podole, Łączki Brzeskie, Biały Bór, Dobrynin oraz miasto 

Przecław; 

6) Gmina Czermin: Trzciana. 

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1, wprowadza się zakazy dotyczące czynności, 

w tym przemieszczeń, w odniesieniu do zwierząt, produktów i innych materiałów w obrębie, z lub do obszaru 

zapowietrzonego, tj. zakazuje się: 

1) przemieszczania świń, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu, 

2) pozyskiwania i przemieszczania materiału biologicznego od świń, bez zgody Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Mielcu, 

3) przywożenia lub wywożenia zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego 

lekarza weterynarii, 

4) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych 

w gospodarstwach, z wyjątkiem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub 

zatrzymywania na tym obszarze oraz z wyłączeniem wywozu świń, do wyznaczonej przez niego rzeźni 

w zaplombowanych przez niego środkach transportu, za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Mielcu. 

5) zakazu wymienionego w pkt 4 nie stosuje się do świń pochodzących spoza obszaru zapowietrzonego, 

przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju, 

6) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń zwierząt, 

7) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń, bez zgody właściwego 

miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; 

8) przemieszczania materiału paszowego pochodzenia roślinnego i słomy otrzymanych z obszaru 

zapowietrzonego, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu, 

9) przemieszczania produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń, bez zgody właściwego 

miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, 

10) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, bez zgody właściwego miejscowo 

powiatowego lekarza weterynarii. 

§ 4. 1) ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze 

świniami oraz wszystkich osób wchodzących do gospodarstwa i opuszczających gospodarstwa, w których 

utrzymywane są świnie, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub 

z niego wychodzące; 

2) oczyszczenie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz 

sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą 

spowodować szerzenie choroby; 

3) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych 

nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie 

środka dezynfekcyjnego; 

4) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie gospodarstwa; 

5) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez wszystkich 

posiadaczy świń o każdym przypadku padłej lub chorej świni w gospodarstwie; 

6) przeprowadzenie przez urzędowych lekarzy weterynarii co najmniej jednej wizytacji każdego 

gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie; 

7) oznakowanie dróg obszaru zapowietrzonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach 

publicznych trwałych tablic z napisem: „UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR 

ZAPOWIETRZONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby napis był czytelny 

z odległości co najmniej 100m; 
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8) wyłożenie mat dezynfekcyjnych na drogach wylotowych z obszaru zapowietrzonego w miejscach 

wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu, nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym 

i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego. 

§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2, wprowadza się zakazy dotyczące czynności, w tym 

przemieszczeń, w odniesieniu do zwierząt, produktów i innych materiałów w obrębie, z lub do obszaru 

zagrożonego tj. zakazuje się: 

1) przemieszczania świń, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu, 

2) pozyskiwania i przemieszczania materiału biologicznego od świń, bez zgody Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Mielcu, 

3) przywożenia lub wywożenia zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego 

lekarza weterynarii, 

4) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych 

w gospodarstwach, z wyjątkiem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub 

zatrzymywania na tym obszarze oraz z wyłączeniem wywozu świń, do wyznaczonej przez niego rzeźni 

w zaplombowanych przez niego środkach transportu, za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Mielcu, 

5) zakazu transportu wym. w pkt 4 nie stosuje się do świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego 

przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju, 

6) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń zwierząt, 

7) przemieszczania obornika, w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzącej od świń, bez zgody 

właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; 

8) przemieszczania materiału paszowego pochodzenia roślinnego i słomy otrzymanych z obszaru 

zapowietrzonego, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu, 

9) przemieszczania produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń bez zgody właściwego 

miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, 

10) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, bez zgody właściwego miejscowo 

powiatowego lekarza weterynarii. 

§ 6. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 nakazuje się: 

1) ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze 

świniami oraz wszystkich osób wchodzących do gospodarstwa i opuszczających gospodarstwa, w których 

utrzymywane są świnie, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa 

lub z niego wychodzące; 

2) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz 

sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą 

spowodować szerzenie choroby; 

3) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych 

nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie 

środka dezynfekcyjnego; 

4) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie gospodarstwa; 

5) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez wszystkich 

posiadaczy świń o każdym przypadku padłej lub chorej świni w gospodarstwie; 

6) przeprowadzenie wizytacji gospodarstw utrzymujących świnie przez urzędowych lekarzy weterynarii; 

7) oznakowanie dróg obszaru zagrożonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach 

publicznych trwałych tablic z napisem: „UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR 

ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby napis był czytelny 

z odległości co najmniej 100 m. 
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§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 3 - § 6, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1i § 2. 

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się ze względu na obszar opisany w § 1 i § 2: Staroście Powiatu 

Mieleckiego, Prezydentowi Miasta Mielca, Burmistrzom Radomyśla Wielkiego i Przecławia, Wójtom gminy 

Mielec, Czermin i Wadowice Górne, Komendantowi Policji w Mielcu, Komendantowi Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Mielcu, Nadleśniczym Nadleśnictwa Tuszyma i Mielec oraz zarządcom dróg. 

§ 9. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenach obszarów, o których mowa w § 1 i 2. 

  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Mielcu 

 

 

Lek. wet. Piotr Chrabąszcz 
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