
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 38/2021 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

w województwie podkarpackim 

 

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w związku z art. 68 ust. 1 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.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 25/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim (Dz. Urz. Województwa 

Podkarpackiego z 2021 r. poz. 2718, 2788, 3119 i 3969). 

§ 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 obszarach wymienionych w § 1 i 2 rozporządzenia uchylanego. 

 

 

 WOJEWODA PODKARPACKI 

 

Ewa Leniart 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 grudnia 2021 r.

Poz. 4696



 

UZASADNIENIE 

do rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 38 / 2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.   

w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń  

w województwie podkarpackim 

 

 

Rozporządzenie Nr 25/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 lipca 2021 r. 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 2021r. 

ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.UE.L.2021.129.1 z dnia 

2021.04.15). 

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

2021r. 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. 

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 zwalczenia tej choroby na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym zostały wdrożone 

odpowiednie środki, przewidziane w cytowanych wyżej aktach prawnych. W ramach środków zwalczania 

uśmiercono świnie w jednym z gospodarstw kontaktowych ustalonym w wyniku przeprowadzonego 

dochodzenia. Następnie wykonano badania krwi pobranej od trzody chlewnej w gospodarstwie kontaktowym 

oraz w pozostałych gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym. W dalszej kolejności powiatowi 

lekarze weterynarii przeprowadzili spis wszystkich świń oraz perlustrację gospodarstw połączoną z badaniem 

klinicznym i pomiarem temperatury ciała świń. Działania te objęły trzodę chlewną we wszystkich stadach świń 

na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym. Od dnia 30 września 2021 r. na terenie powiatu mieleckiego nie 

stwierdzono ogniska ASF u utrzymywanych świń.  

 

W związku z powyższym sytuację epidemiologiczną w powiecie mieleckim należy uznać za korzystną, 

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 25/2021 r. pozwoliło na zatrzymanie rozprzestrzeniania się 

choroby, co poskutkowało brakiem nowych ognisk, oraz wygaszeniem w dniu 12 listopada 2021 r. ostatniego 

ogniska ASF u świń. Ponadto wykonane zostały wszystkie niezbędne czynności będące podstawą do uchylenia 

obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, stąd zasadne jest jego uchylenie, zgodnie z dyspozycją zawartą  

w art. 46 ust. 5 cytowanej na wstępie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt (...). 
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