
ROZPORZ4DZENIE 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 7'iutego 2018 r. 

w sprawie zwalczania afrykaiiskiego pornoru Awiii na obszarze powiatów 
legionowskiego, losickiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyñskiego, siedleckiego, 

sochaczewskiego, sokolowskiego, warszawskiego zachodniego I wolomiñskiego oraz 
miasta stolecznego Warszawy 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3b, 7, 8b i 8j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorób zaka±nych zwierzt (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 rzdowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234) zarzqdza 

SI, co nastçpuje: 

§ 1. OkreIa sic obszar wystçpowania clioroby zakanej - afrykai'iskiego pomoru gwih 

obejrnujqcy powiaty: Iegionowski, losicki, nowodworski, otwocki, piaseczyñski, siedlecki, 

sochaczewski, sokolowski, warszawski zachodni i wothrniñski oraz miasta stoecznego 

Warszawy. 

§ 2. Na obszarze, o któiyrn mowa w § 1, zakazuje sic dokarmiania dzików. 

§ 3. 1. Na obszarze, o którym mowa w § I, nalcazuje sic: 

1) poszukiwania padlych dzików lub ich czçci, w któryrn uczestnicz: 

a) w1aciwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii lub wyznaczony przez 

niego pracownik powiatowego inspektoratu weterynarii, 

b) osoby, z któryrni w1aciwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii zawarl 

umowy cywilno - prawne, w celu realizacji zadañ zwiqzanych 

z poszukiwaniern, zbieraniem i zaladunkiern pathych dzików lub ich czçci, 

c) dzierawcy i zarzqdcy obwodów lowieckich na obszarze obwodów 

lowieckich, 

d) w1aciwy miejscowo nad1eniczy Pañstwowego Gospodarstwa Lenego 

Lasy Pañstwowe na obszarach lasów pañstwowych niewchodzcych w 

skiad obwodów lowieckich, 



e) Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego na obszarze Kampinoskiego 

Parku Narodowego i jego strefy oçhronnej zwierzt lownych, 

f) Prezydent miasta stolecznego Warszawy na obszarze zarzqdzanym przez 

,,Lasy Miejskie - Warszawa" z siedzibq w Warszawie; 

2) wlaciwym rniejscowo powiatowym Iekarzom weterynarii: 

a) zabezpieczenie niezbçdnych si4 i §rodk6w do poszukiwania, zbierania 

i zaadunku padlych dzików lub ich czçci oraz pobierania próbek w 

kierunku afiykaiiskiego pomoru 9wifi i przesylania ich do laboratorium, 

b) zabezpieczenie odziey ochronnej dia osób, o których mowa w pkt I lit. b, 

c) koordynowanie dziaañ przy wspólpracy z osobq kierujqcq 

przeszukiwan iem, 

d) okre!enie zasad przemieszczania padlych dzików lub ich czçci z miejsca 

znalezienia do miejsca czasowego skiadania, 

e) sporzdzanie meldunku o przeprowadzonych dziaaniach i przekazywania 

go 

w terminie nie duszym nit 3 dni Wojewódzkiemu Centrum Zarzqdzania 

Kryzysowego, Mazowieckiemu \Vojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii 

z siedzibq w Siedicach i Gównemu Lekarzowi Weterynarii; wzór meldunku 

okrela zalqcznik nr I do rozporzdzenia. 

2. Waciwi rn iejscowo nad leniczowie Patistwowego Gospodarstwa Lenego Lasy 

Pañstwowe w ramach prowadzenia stalych poszukiwañ padlych dzików lub ich czçci na 

obszarach 

w zarzdzie Pañstwowego Gbspodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe wspólpracuj 

z waciwym rniejscowo powiatowym lekarzem weterynarii przy wykonaniu planu, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 2. 

3. Poszukiwanie padlych dzików lub ich czçci odbywa sic na obszarze, o któtym mowa 

w § 1, w terminach okrelonych przez wIaciwego miejscowo powiatowego lekarza 

weterynarii, nie rzadziej nit raz na dwa tygodnie w niiejscach znalezienia padlych dzików lub 

ich czçci, zgodnie z planem, o któryrn mowa w ust. 4 pkt 2. 

4. Mazowiecki WojewOdzki Lekarz Weterynarii z siedzibq w Siedicach: 

I) nadzoruje realizacjç zadañ, o których mowa w ust. 1; 

2) opracowuje do 5 dnia kadego rniesiqca miesiçczny plan przeszukiwania terenu 

na obszarze, o któryrn mowa w § 1, a nastçpnie przekazuje go Wojewódzkiernu Centrum 

Zarzqdzania Kryzysowego. 



§ 4. 1. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje sic: 

1) oczyszczanie terenu z padlych dzików lub ich czçci przez ich utylizacjç w zakladzie 

utylizacyjnyrn kategorii I lub postçpowanie z padlymi dzikami lub ich czçciami w sposób 

okrelony w art. 19 ust 1 lit c rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego I Rady 

(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 padziernika 2009 r. okreIajqcego przepisy sanitarne dotyczqce 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzçcego nieprzeznaczonych do spoycia przez ludzi 

i uchylajqcego rozporzqdzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.1 1.2009, str. I) 

przez: 

a) nadleniczych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pai'istwowe na obszarze 

w zarzqdzie Paistwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe, 

b) Dyrektora Karripinoskiego Parku Narodowego na obszarze Kampinoskiego Parku 

Narodowego I jego strefy ochronnej zwierzqt lownych, 

c) Prezydenta miasta stolecznego Warszawy na obszarze miasta Warszawy oraz 

wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) na obszarze pozostalych gmin; 

2) w1aciwym rniejscowo powiatowyrn lekarzom weterynarii odkaanie miejsc 

przechowywania padlych dzików lub ich czçci oraz oczyszczanie i odka2anie grodk6w 

ich transportu; 

3) zglaszanie przez dzierawców lub zarzqdców obwodów lowieckich, wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast) oraz Pañstwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pafistwowe waciwym 

miejscowo powiatowym Iekarzom weterynarii wszystkich przypadków padniçé i podejrzet 

afrykañskiego pomoru gwifi u dzików. 

2. Koszty poszukiwania i utylizacji padlych dzików lub ich czçci sq pokrywane przez 

waciwego rniejscowo powiatowego Iekarza weterynarii ze grodk6w publicznych 

przeznaczonych na zwalczanie chorób zaka±nych zwierzqt. 

§ 5. Niezastosowanie sic do nakazów i zakazów okrelonych w § 2, § 3 ust. I pkt 1 lit. c-f, 

§ 3 ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 skutkuje rnotliwokiq na1oenia kar administracyjnych, 

których rnowa w art. 85aa ust. I pkt 13a, 19 i 22d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzqt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 

orazz 2018 r. poz. 50). 



ra 

§ 6. Wykonanie rozporzqdzenia powierza sic Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi 

Weterynarii z siedzibq w Siedicach, w1aciwym miejscowo powiatowym lekarzorn 

weterynarii, Prezydentowi miasta stolecznego Warszawy oraz wójtoni (burmistrzom, 

prezydentom miast) pozostaych gmin, dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego oraz 

Pañstwowemu Gospodarstwu Lenernu Lasy Pañstwowe na obszarze, o którym mowa w § 1. 

§ 7. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z siedzibq w Siedicach opracuje pierwszy 

plan przeszukiwania terenu, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia 

wejcia w ±ycie rozporzdzenia. 

§ 8. 1. Rozporzqdzenie podlega podaniu do wiadornoci publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjçty na obszarze, o których mowa w § I. 

2. Rozporzqdzenie podlega ogioszeniu w Dzienniku Urzcdowyrn Województwa 

Mazowieckiego. 

3. Rozporzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem ogloszenia w Dzienniku Urzçdowyrn 

Województwa Mazowieckiego. 



Zalqcznik do rozporzqdzenia Nrj 

Woj ewody Mazowieckiego z dn i a 

Pieczqtha Powiatowego Inspekiorotu IVete,ynarii 	 Miejscowosé, data 

Meldunek z dzialañ zwiqzanych ze zbieraniem padlych dzików lub ich czçci. 

Nazwa i adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii NvIa9ciwego terytorialnie dia obszaru, na któryrn 
odbywaio sic przeszukanie: 

Data przeprowadzania akcji przeszukiwania obszaru: 

Godzina rozpoczçcia akeji przeszukiwania obszaru: 

Przybli2ona wieIkoá przeszukiwanego obszaru: 

Nazwy jednostek organizacyjnych uczestniczcych w dzialaniach zwiqzanych ze zbieraniern i 
uty1izacjt padych dzików (np. LP, PZL, OSP): 

Lgczna Iiczba osób uczestniczcych w przeszukiwaniu obszaru: 

Liczba znalezionych calych zwok dzików: 

Liczba znalezionych dzikOw w stanie rozkladu (czcci): 



Lczna Iiczba próbek pobranych do badañ laboratoryjnych w kierunku ASF wraz z datq i godzinq 
wyslania prObek do laboratorium. 

Nazwa i adres zakiadu utylizacyjnego kategorii I odbierajcego znalezione zwoki dzików tub ich 
czçci: 

Przyblizony koszty utylizacji zwlok dzików lub ich czçci, które zostaly pokryte z bud2etu Inspekcji 
Weterynaryjnej; 

Liczba zakopanych zwlok dzików w miejscach trudno dostçpnych, w przypadku gdy przewóz by! 
niemoIiwy: 

Godzina zakoñczenia akcj i przeszukiwania obszaru: 

Pieczçé I podpis Powialowego Lekarza TJ'eterynarii 


