
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 30/2020 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: 

niżańskiego i leżajskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3, 4, 5a, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), mając na uwadze  

§ 7 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), w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego 

pomoru świń na terenie powiatu niżańskiego w miejscowości Koziarnia, gm. Krzeszów, zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Określa się: 

1) obszar zapowietrzony, o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, w związku ze stwierdzeniem w ww. 

miejscowości ogniska afrykańskiego pomoru świń, obejmujący: - w powiecie niżańskim w gminie 

Krzeszów miejscowości: Koziarnia, Krzeszów Dolny; - w powiecie leżajskim w gminie Nowa Sarzyna 

miejscowości: Tarnogóra, Sarzyna wzdłuż DK77 po stronie zachodniej i wschodniej do skrzyżowania 

DK77 z drogą gminną nr 104711R, na północ od dróg gminnych nr 104711R, 104707R, 104798R, drogą 

wewnętrzną nr działki 656 do rzeki San; 

2) obszar zagrożony, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, o promieniu 

7 km poza obszar zapowietrzony wokół ogniska choroby, obejmujący: 

᠆ w powiecie niżańskim: 

a) w gminie Krzeszów miejscowości: Krzeszów, Kamionka Średnia, Kamionka Górna, Kamionka Kolonia, 

Podolszynka Ordynacka, Podolszynka Plebańska, Kustrawa, Bystre, Sigiełki, Łazów; 

b) w gminie Harasiuki miejscowości: Krzeszów Górny, Hucisko, Ryczki, Nowa Wieś; 

c) w gminie Ulanów miejscowości: Bieliny, Bukowina; 

d) w gminie Rudnik nad Sanem miejscowości: Rudnik nad Sanem, Chałupki, Kopki; 

e) w gminie Jeżowe miejscowości: Groble, Krzywdy, 

᠆ w powiecie leżajskim: 

f) w gminie Nowa Sarzyna miejscowości: Łętownia, Majdan Łętowski, przysiółek Smycze w Woli 

Zarczyckiej, przysiółek Judaszówka w miejscowości Jelna, miejscowość Jelna na północ od dróg 

gminnych nr 104834R, nr 104727R, drogi powiatowej nr 1243R oraz dróg gminnych nr 104715R  

i nr 104714R, do granicy z gminą Leżajsk, Łukowa, Ruda Łańcucka, Nowa Sarzyna, miejscowość  

Sarzyna od skrzyżowania DK77 z drogą gminną nr 104711R, na południe od dróg gminnych  

nr 104711R, 104707R, 104798R, drogą wewnętrzną nr działki 656 do rzeki San. 
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§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1, zakazuje się: 

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstwa, bez zgody właściwego miejscowo 

powiatowego lekarza weterynarii; 

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń oraz zwierząt innych niż świnie, bez 

zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; 

3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych 

w gospodarstwach, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii 

4) organizowania targów, pokazów, wystaw lub konkursów zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów 

zwierząt łownych; 

5) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta; 

6) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego 

miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; 

7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz 

produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody 

właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. 

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1, nakazuje się:  

1) oczyszczanie, odkażanie, a jeżeli jest to konieczne, 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; 

3) pozostawianie po zakończeniu pracy z trzodą chlewną odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu; 

4) posiadaczom świń zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, 

w których przebywają świnie; 

5) niezwłoczne powiadomienie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy 

świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 

6) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych 

oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem: 

„UWAGA 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ 

OBSZAR ZAPOWIETRZONY”; 

7) wyłożenie przez zarządców dróg publicznych w miejscach wskazanych przez powiatowego lekarza 

weterynarii mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich utrzymywanie po 

wyłożeniu w stanie wilgotnym, zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego; 

8) ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji przez posiadaczy co najmniej jednej świni. 

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2, zakazuje się:  

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody właściwego miejscowo 

powiatowego lekarza weterynarii; 

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń oraz zwierząt innych niż świnie bez 

zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; 

3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych 

w gospodarstwach, z zastrzeżeniem transportu świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego, 

przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju oraz w przypadku 

drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na tym obszarze. 
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4) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane; 

5) organizowania targów, pokazów, wystaw lub konkursów zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów 

zwierząt łownych; 

6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta; 

7) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego 

miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; 

8) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz 

produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody 

właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. 

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:  

1) oczyszczanie, odkażanie, a jeżeli jest to konieczne, 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; 

3) pozostawianie po zakończeniu pracy z trzodą chlewną odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu; 

4) posiadaczom świń zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, 

w których przebywają świnie; 

5) niezwłoczne powiadomienie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy 

świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 

6) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych 

oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem: 

„UWAGA 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ 

OBSZAR ZAGROŻONY”. 

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby 

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

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzeszów, Wójtowi Gminy Harasiuki, 

Wójtowi Gminy Jeżowe, Burmistrzowi Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem, Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Ulanów, Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Staroście Niżańskiemu, Komendantom Powiatowej 

Policji w Nisku i Leżajsku, Dyrektorom Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku i Leżajsku. 

§ 8. Burmistrzowie Miast i Gmin: Rudnik nad Sanem, Ulanów, Nowa Sarzyna oraz Wójtowie Gmin: 

Krzeszów, Harasiuki, Jeżowe oznaczają obszar zapowietrzony i zagrożony w sposób określony  

w § 3 pkt 6 oraz § 5 pkt 6. 

§ 9. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach 

ogłoszeń w Urzędach Miast i Gmin: Rudnik nad Sanem, Ulanów, Nowa Sarzyna, Urzędach Gmin: Krzeszów, 

Harasiuki, Jeżowe oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym. 

§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej. 

  

 

 WOJEWODA PODKARPACKI 

 

 

Ewa Leniart 
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UZASADNIENIE 

do rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 30/2020 z dnia 16 września 2020 r.  

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów:  

niżańskiego i leżajskiego 

 

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

na części powiatu niżańskiego i leżajskiego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 46  

ust. 1 i 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). 

W dniu 11 września 2020 r. stwierdzono  ognisko afrykańskiego pomoru świń u świń 

w powiecie niżańskim w miejscowości: Koziarnia, gmina Krzeszów. 

Afrykański pomór świń (ASF), jest chorobą zakaźną i zaraźliwą podlegającą obowiązkowi 

zwalczania wymienioną pod pozycją 12 w załączniku Nr 2, cytowanej na wstępie ustawy. Choroba ta 

jest groźna dla zwierząt z rodziny Suidae, powodując duże straty w pogłowiu tych zwierząt. Choroba 

ta cechuje się wysoką śmiertelnością u wrażliwych gatunków zwierząt i w krótkim czasie doprowadza 

do epizoocji, a tym samym do dużych strat ekonomicznych. 

Zgodnie z § 7  Rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania 

afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 754) w przypadku wyznaczenia ogniska choroby  

w gospodarstwie powiatowy lekarz weterynarii albo wojewoda, określa obszar zapowietrzony 

o promieniu co najmniej 3 km od ogniska oraz obszar zagrożony o promieniu co najmniej 7 km poza 

obszar zapowietrzony oraz określa zakazy i nakazy w celu ochrony zdrowia publicznego. 

W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu 

zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy wymienionej na wstępie uzasadnienia do rozporządzenia właściwym 

do wydania rozporządzenia jest Wojewoda. 

W celu dalszego powstrzymania rozprzestrzeniania się tej choroby, w związku z objęciem swym 

zasięgiem przez obszar zapowietrzony oraz obszar zagrożony części powiatu niżańskiego 

i leżajskiego, koniecznym stało się wydanie rozporządzenia przez Wojewodę Podkarpackiego, jako 

aktu prawa miejscowego z określeniem w nim nakazów i zakazów w odniesieniu do gmin: Krzeszów, 

Harasiuki, Ulanów, Rudnik nad Sanem, Jeżowe w powiecie niżańskim oraz do gminy Nowa Sarzyna 

w powiecie leżajskim. Obostrzenia mają na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się patogenu na 

pozostałe tereny powiatów niżańskiego i leżajskiego, a także pozostałych obszarów województwa 

podkarpackiego. Nakazy i zakazy są jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców terenów objętych 

zasięgiem tej choroby, jednak muszą być zastosowane dla dobra ogółu mieszkańców i ochrony 

pogłowia trzody chlewnej wymienionych powiatów 
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