ROZPORZĄDZENIE Nr 5
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na obszarze powiatów
legionowskiego, łosickiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, siedleckiego,
sochaczewskiego, sokołowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego oraz
miasta stołecznego Warszawy

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3b, 7, 8b i 8j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz
z 2018 r. poz. 50) oraz art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Określa się obszar występowania choroby zakaźnej – afrykańskiego pomoru świń
obejmujący powiaty: legionowski, łosicki, nowodworski, otwocki, piaseczyński, siedlecki,
sochaczewski, sokołowski, warszawski zachodni i wołomiński oraz miasta stołecznego
Warszawy.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się dokarmiania dzików.
§ 3. 1. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1) poszukiwania padłych dzików lub ich części, w którym uczestniczą:
a) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii lub wyznaczony przez
niego pracownik powiatowego inspektoratu weterynarii,
b) osoby, z którymi właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii zawarł
umowy cywilno – prawne, w celu realizacji zadań związanych
z poszukiwaniem, zbieraniem i załadunkiem padłych dzików lub ich części,
c) dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na obszarze obwodów
łowieckich,
d) właściwy miejscowo nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe na obszarach lasów państwowych niewchodzących w skład
obwodów łowieckich,

e) Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego na obszarze Kampinoskiego
Parku Narodowego i jego strefy ochronnej zwierząt łownych,
f) Prezydent miasta stołecznego Warszawy na obszarze zarządzanym przez
„Lasy Miejskie – Warszawa” z siedzibą w Warszawie;
2) właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii:
a) zabezpieczenie niezbędnych sił i środków do poszukiwania, zbierania
i załadunku padłych dzików lub ich części oraz pobierania próbek w kierunku
afrykańskiego pomoru świń i przesyłania ich do laboratorium,
b) zabezpieczenie odzieży ochronnej dla osób, o których mowa w pkt 1 lit. b,
c) koordynowanie działań przy współpracy z osobą kierującą przeszukiwaniem,
d) określenie zasad przemieszczania padłych dzików lub ich części z miejsca
znalezienia do miejsca czasowego składania,
e) sporządzanie meldunku o przeprowadzonych działaniach i przekazywania go
w terminie nie dłuższym niż 3 dni Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania
Kryzysowego, Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii
z siedzibą w Siedlcach i Głównemu Lekarzowi Weterynarii; wzór meldunku
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Właściwi miejscowo nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
w ramach prowadzenia stałych poszukiwań padłych dzików lub ich części na obszarach
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe współpracują
z właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii przy wykonaniu planu, o którym
mowa w ust. 4 pkt 2.
3. Poszukiwanie padłych dzików lub ich części odbywa się na obszarze, o którym mowa
w § 1, w terminach określonych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w miejscach znalezienia padłych dzików lub
ich części, zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.
4. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z siedzibą w Siedlcach:
1) nadzoruje realizację zadań, o których mowa w ust. 1;
2) opracowuje do 5 dnia każdego miesiąca miesięczny plan przeszukiwania terenu
na obszarze, o którym mowa w § 1, a następnie przekazuje go Wojewódzkiemu Centrum
Zarządzania Kryzysowego.

§ 4. 1. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1) oczyszczanie terenu z padłych dzików lub ich części przez ich utylizację w zakładzie
utylizacyjnym kategorii 1 lub postępowanie z padłymi dzikami lub ich częściami w sposób
określony w art. 19 ust 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1)
przez:
a) nadleśniczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarze
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
b) Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego na obszarze Kampinoskiego Parku
Narodowego i jego strefy ochronnej zwierząt łownych,
c) Prezydenta miasta stołecznego Warszawy na obszarze miasta Warszawy oraz wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast) na obszarze pozostałych gmin;
2)
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przechowywania padłych dzików lub ich części oraz oczyszczanie i odkażanie środków
ich transportu;
3) zgłaszanie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast) oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe właściwym
miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii wszystkich przypadków padnięć i podejrzeń
afrykańskiego pomoru świń u dzików.
2. Koszty poszukiwania i utylizacji padłych dzików lub ich części są pokrywane przez
właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii ze środków publicznych
przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
§ 5. Niezastosowanie się do nakazów i zakazów określonych w § 2, § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c-f, § 3
ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 skutkuje możliwością nałożenia kar administracyjnych, o których
mowa w art. 85aa ust. 1 pkt 13a, 19 i 22d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r.
poz. 50).
§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi
Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii,
Prezydentowi miasta stołecznego Warszawy oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast)

pozostałych gmin, dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Państwowemu
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe na obszarze, o którym mowa w § 1.
§ 7. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z siedzibą w Siedlcach opracuje pierwszy
plan przeszukiwania terenu, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia
wejścia w życie rozporządzenia.
§ 8. 1. Rozporządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na obszarze, o których mowa w § 1.
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3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do rozporządzenia Nr 5
Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2018 r.

……………………………………
Pieczątka Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

…………………………………
Miejscowość, data

Meldunek z działań związanych ze zbieraniem padłych dzików lub ich części.
Nazwa i adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii właściwego terytorialnie dla
obszaru, na którym odbywało się przeszukanie:

Data przeprowadzania akcji przeszukiwania obszaru:

Godzina rozpoczęcia akcji przeszukiwania obszaru:

Przybliżona wielkość przeszukiwanego obszaru:

Nazwy jednostek organizacyjnych uczestniczących w działaniach związanych ze
zbieraniem i utylizacją padłych dzików (np. LP, PZŁ, OSP):

Łączna liczba osób uczestniczących w przeszukiwaniu obszaru:

Liczba znalezionych całych zwłok dzików:

Liczba znalezionych dzików w stanie rozkładu (części):

Łączna liczba próbek pobranych do badań laboratoryjnych w kierunku ASF wraz z
datą i godziną wysłania próbek do laboratorium.

Nazwa i adres zakładu utylizacyjnego kategorii 1 odbierającego znalezione zwłoki
dzików lub ich części:

Przybliżony koszty utylizacji zwłok dzików lub ich części, które zostały pokryte z
budżetu Inspekcji Weterynaryjnej;

Liczba zakopanych zwłok dzików w miejscach trudno dostępnych, w przypadku gdy
przewóz był niemożliwy:

Godzina zakończenia akcji przeszukiwania obszaru:

..............................................
Pieczęć i podpis Powiatowego Lekarza Weterynarii

