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ROZPORZĄDZENIE NR 3/2017
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W USTRZYKACH DOLNYCH
z dnia 2 października 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bieszczadzkiego
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 7, 8a, 8e i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń na terytorium Ukrainy
w miejscowości Grąziowa, określa się obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
obejmujący w powiecie bieszczadzkim:
1) w gminie Czarna - miejscowości: Bystre, Czarna Górna, Lipie, Michniowiec, Żłobek;
2) w gminie Lutowiska - miejscowość Lutowiska;
3) w gminie Ustrzyki Dolne - miejscowość Bandrów Narodowy.
2. Obszar zagrożony, o którym mowa w ust. 1, oznacza się 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 był czytelny z odległości co
najmniej 100 m.
§ 2. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 1, zakazuje się:
1) wywożenia z gospodarstw świń, produktów pochodzących od świń oraz materiału biologicznego świń;
2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych
w gospodarstwach;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z udziałem zwierząt z rodziny
świniowatych.
2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do świń pochodzących spoza obszaru
zagrożonego, w przypadku drogowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na tym obszarze.
§ 3. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 1, nakazuje się:
1) oczyszczanie, 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;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności
odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
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3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy
świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) utrzymywanie świń, w tym ich karmienie lub pojenie, w sposób zabezpieczający przed dostępem zwierząt
dziko żyjących;
5) wyłożenie, przed wejściem do obiektów, w których utrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych, a także
ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;
6) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzików.
§ 4. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 i 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1 ust. 1.
§ 5. Wykonanie postanowień § 1 ust. 2 w zakresie sposobu oznakowania obszaru zagrożonego poprzez
umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym powierza się odpowiednio Wójtowi Gminy Czarna, Wójtowi
Gminy Lutowiska oraz Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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