
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 6 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń  

w województwie podkarpackim. 

 

 

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 2016 r. 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), art. 7 ust. 2  

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 2019 r. 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. 46 ust. 3 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 powiecie mieleckim kolejnych ognisk choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania,  

tj. afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń na obszarze objętym ograniczeniami III w rozumieniu 

ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. - zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 25/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 lipca 2021 r., w sprawie 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim 

(Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 2718) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1. otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami wokół ognisk choroby ASF tj. obszar zapowietrzony 

w promieniu 3 km od ognisk choroby, obejmujący miejscowości: 

1) w powiecie mieleckim: 

a) miasto Mielec; 

b) gmina Mielec: Goleszów, Boża Wola, Książnice, Podleszany; Wola Mielecka, Rzędzianowice; 

c) gmina Przecław: Wylów, Zaborcze, Kiełków; Podole, Łączki Brzeskie oraz miasto Przecław; 

d) gmina Wadowice Górne: Wadowice Górne, Przebendów, Piątkowiec, Grzybów; Kawęczyn, 

Wampierzów; 

e) gmina Radomyśl Wielki: Zgórsko, Podborze; 
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f) gmina Czermin: Trzciana, Dąbrówka Osuchowska, Breń Osuchowski. 

2) w powiecie dębickim: gmina Żyraków - miejscowości Korzeniów i Nagoszyn – przysiółek Wola od  

nr 161 do nr 208.”.; 

2) § 2. otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami wokół ognisk choroby ASF tj. obszar zagrożony 

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

10 km od ogniska choroby), obejmujący miejscowości: 

1) w powiecie mieleckim: 

a) gmina Mielec: Rydzów, Złotniki, Chorzelów, Chrząstów; 

b) gmina Wadowice Górne: Zabrnie, Kosówka, Wadowice Dolne, Wierzchowiny, Wola Wadowska, 

Jamy, Izbiska; 

c) gmina Radomyśl Wielki: Partynia, Ruda, Dąbrówka Wisłocka, Pień, Dulcza Mała, Dąbie, Zdziarzec 

oraz miasto Radomyśl Wielki; 

d) gmina Przecław: Rzemień, Tuszyma, Błonie, Biały Bór, Dobrynin; 

e) gmina Czermin: Czermin, Szafranów, Ziempniów, Łysaków, Wola Otałęska, Otałęż; 

f) gmina Borowa: Borowa, Górki, Łysakówek, Orłów, Pławo, Surowa, Wola Pławska; 

g) gmina Tuszów Narodowy: Malinie, Ławnica, Tuszów Mały; 

h) gmina Gawłuszowice: Brzyście. 

2) w powiecie dębickim: 

a) gmina Żyraków: Wola Żyrakowska, Nagoszyn (do nr 160), Bobrowa, Bobrowa Wola, Mokre; 

b) gmina Dębica: Pustków, Kochanówka, Brzeźnica. 

3) w powiecie ropczycko-sędziszowskim: część gminy Ostrów położona na północ od linii drogi 

wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą  

nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania 

do miejscowości Ocieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości 

Ocieka – Blizna.”.. 

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

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

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

  

 

wz. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

WICEWOJEWODA 

 

 

Jolanta Sawicka 
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UZASADNIENIE 

do rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 28/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r.  

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

w województwie podkarpackim. 

 

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń  

w województwie podkarpackim stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w 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). 

W dniu 30 lipca 2021 r. w miejscowości Łączki Brzeskie, gmina Przecław, powiat mielecki, 

stwierdzono kolejne ognisko choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania,  

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

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

Na podstawie art. 3 lit. a) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 

2021 r. w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń, 

właściwy organ państwa członkowskiego ustanawia obszar objęty ograniczeniami tj. obszar 

zapowietrzony i zagrożony, zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 

i zgodnie z warunkami określonymi w tym artykule. 

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej 

zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i potrzeby zarządzenia środków na obszarze 

przekraczającym obszar jednego powiatu wojewoda określa obszar na którym występuje choroba oraz 

określa środki, które muszą być podjęte na tym obszarze. 

Afrykański pomór świń wchodzi w zakres definicji choroby stanowiącej wysokie ryzyko dla zdrowia 

zwierząt, umieszczonej w wykazie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429  

z dnia 9 marca 2016 r. "Prawo o zdrowiu zwierząt" i podlega ustanowionym w nim przepisom 

dotyczącym zapobiegania i zwalczania, obejmującym wprowadzenie natychmiastowych środków 

zwalczania służących likwidacji choroby w celu ochrony zdrowia zwierząt. Choroba jest groźna i 

cechuje się wysoką śmiertelnością u wrażliwych gatunków zwierząt z rodziny Suidae i w krótkim 

czasie doprowadza do epizoocji, a tym samym do dużych strat ekonomicznych. 

W celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń,  

stosownie do art. 21 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 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), koniecznym stało się ustalenie nowych granic obszarów 

objętych ograniczeniami, tj. obszaru zapowietrzonego i zagrożonego w części powiatów mieleckiego  

i dębickiego oraz wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego niniejszego rozporządzenia 

zmieniającego jako aktu prawa miejscowego, z określeniem w nim nakazów i zakazów w odniesieniu 

do następujących miejscowości w powiecie mieleckim tj. Łączki Brzeskie w gminie Przecław dla 

obszaru zapowietrzonego, Dąbie, Zdziarzec w gminie Radomyśl Wielki dla obszaru zagrożonego oraz 

do miejscowości w powiecie dębickim tj. Nagoszyn (przysiółek Wola od nr 161 do 208) w gminie 

Żyraków dla obszaru zapowietrzonego i Nagoszyn do nr 160 w gminie Żyraków dla obszaru 

zagrożonego. 

Obostrzenia mają na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa ASFV na pozostałe tereny 

powiatów mieleckiego, dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego, a tym samym pozostałych obszarów 

województwa podkarpackiego. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 2788


		2021-08-06T12:19:32+0000
	Polska
	Marcin Jacek Zaborniak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




