
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 25/2021 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

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 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. 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 oraz miasto Przecław; 

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

Wampierzów; 

e) gmina Radomyśl Wielki: Zgórsko, Podborze; 

f) gmina Czermin: Trzciana, Dąbrówka Osuchowska, Breń Osuchowski. 

2) w powiecie dębickim: gmina Żyraków - miejscowość Korzeniów. 

§ 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: 
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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 oraz miasto Radomyśl 

Wielki; 

d) gmina Przecław: Rzemień, Tuszyma, Błonie,  Łączki Brzeskie, 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, 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. 

§ 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 właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, 

2) pozyskiwania i przemieszczania materiału biologicznego od świń, bez zgody właściwego miejscowo 

powiatowego lekarza weterynarii, 

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 właściwego miejscowo powiatowego 

lekarza weterynarii. 

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 właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, 

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. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1, 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 
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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 100 m. 

8) wyłożenie mat dezynfekcyjnych na drogach wylotowych z obszaru zapowietrzonego w miejscach 

wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, 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 właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, 

2) pozyskiwania i przemieszczania materiału biologicznego od świń, bez zgody właściwego miejscowo 

powiatowego lekarza weterynarii, 

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 właściwego miejscowo powiatowego 

lekarza weterynarii, 

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 właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, 

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

miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 2718



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. 

§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 3 - § 6, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby 

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

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Staroście Powiatu Mieleckiego, Staroście Powiatu 

Dębickiego, Prezydentowi miasta Mielec, Burmistrzom Radomyśla Wielkiego, Przecławia i Dębicy, Wójtom 

gmin: Mielec, Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne, Dębica, Żyraków 

i Ostrów, Komendantom Policji w Mielcu i Dębicy, Komendantom Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu 

i Dębicy, Nadleśniczym Nadleśnictwa Mielec, Tuszyma i Dębica 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. 

  

 

WOJEWODA PODKARPACKI 

 

 

Ewa Leniart 
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UZASADNIENIE 

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

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 25 czerwca 2021 r. w miejscowości Książnice, gmina Mielec, następnie w dniu 30 czerwca 2021 r.  

w miejscowości Zaborcze, gmina Przecław; w dniu 2 lipca 2021 r. w miejscowości Książnice, gmina Mielec;  

w dniu 13 lipca 2021 r. w miejscowości Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne i  stwierdzeniu trzech 

nowych ognisk w dniu 21 lipca 2021 r. w miejscowościach Kawęczyn i Przebendów, gmina Wadowice Górne; 

w miejscowości Trzciana, gmina Czermin  oraz stwierdzeniu w dniu 26 lipca 2021 r. w miejscowości Podole, 

gmina Przecław kolejnego ogniska 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, koniecznym stało się objęcie 

ww. obszarami części powiatów mieleckiego, dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego oraz wydanie przez 

Wojewodę Podkarpackiego niniejszego rozporządzenia jako aktu prawa miejscowego, z określeniem w nim 

nakazów i zakazów w odniesieniu do części gmin w powiecie mieleckim tj. gminy Mielec, Borowa, Czermin, 

Gawłuszowice, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne oraz miast Mielec, Przecław, Radomyśl Wielki, do 

części gmin w powiecie dębickim tj. gminy Żyraków i Dębica oraz miasta Dębica i części gminy Ostrów  

w powiecie ropczycko-sędziszowskim. 

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. 
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