
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2018 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BRANIEWIE 

z dnia 11 stycznia 2018 r. 

w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń u dzików na 

terenie powiatu braniewskiego 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 5a, 7, 8a, 8b, 8e,10,11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855), w związku 

z § 18 ust 2 pkt1,2,4 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) zarządza się co następuje: 

§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń na terenie gminy Płoskinia, Lelkowo, Braniewo 

i Pieniężno, powiatu braniewskiego, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący: 

Północ 

Od przejścia granicznego w Gronowie na zachodzie wzdłuż granicy państwa do styku granicy państwa 

z granicą powiatu braniewskiego na wschodzie. 

Wschód 

Od przejścia granicznego w Grzechotkach obszarem polno-leśnym do Jarocina, a następnie drogą gruntową 

do Jachowa i dalej do skrzyżowania tej drogi z drogą Lelkowo-Żelazna Góra, i dalej drogą gruntową do 

Wyszkowa skąd wzdłuż północno-wschodniego skraju kompleksu leśnego drogami gruntowymi do Wołowa i 

dalej do Woli Wilknickiej, skąd następnie do skrzyżowania drogi gruntowej z drogą 507 w Sawitach. Następnie 

drogą 507 w kierunki Pieniężna do przecięcia się z torami kolejowymi, skąd w prawo wzdłuż tych torów do ich 

przecięcia się z drogą Pakosze-Pieniężno. 

Południe 

Od ujścia rzeki Pasłęka do Jeziora Pierzchalskiego wzdłuż tej rzeki, a następnie południowym skrajem lasu 

ciągnącego się od rzeki Pasłęka na wschód pomiędzy miejscowościami Giedyle od północy a Robuzy od 

południa do drogi Giedyle-Robuzy, następnie nadal na wschód polem do drogi Podlechy-Długobór, skąd w 

kierunku północno-wschodnim do drogi Pakosze-Długobór i obejmując od strony południowej i wschodniej 

Pakosze do drogi Pakosze-Pieniężno, a następnie wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z torami kolejowymi. 

Zachód 

Od przejścia granicznego w Gronowie drogą nr 54 do skrzyżowania ulicy Królewieckiej z ulicą Kościuszki 

w Braniewie a następnie ulicą Kościuszki wzdłuż rzeki Pasłęka i dalej wzdłuż tej rzeki do Jeziora 

Pierzchalskiego, a potem północno-wschodnim brzegiem tego jeziora do ujścia do niego rzeki Pasłęka. 

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

1) przywożenia do gospodarstwa i wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie; 
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2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane; 

3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, 

materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby; 

4) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin 

uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt; 

5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem świń. 

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

1) posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie 

produkcyjne; 

2) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed: 

a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed 

wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych budynków 

lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego 

wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, 

b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym 

szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość - nie 

mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego 

gospodarstwa - a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności 

działania środka dezynfekcyjnego; 

3) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń a mające kontakt z dzikami, przed 

rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się 

afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia; 

4) zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Braniewie wszystkich miejsc, w których przebywają 

zwierzęta z gatunków wrażliwych na afrykański pomór świń; 

5) oczyszczanie i odkażanie miejsc przebywania zwierząt wrażliwych lub miejsc przechowywania 

i przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów, środków żywienia zwierząt, a także oczyszczanie 

i odkażanie środków transportu do przewozu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

otrzymanych ze świń; 

6) przechowywanie paszy oraz ściółki dla świń w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikami; 

7) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie przez posiadaczy świń 

o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 

8) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzików; 

9) dostarczanie odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami do określonych miejsc wskazanych przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie; 

10) przemieszczanie tusz oraz skór odstrzelonych dzików z miejsc, o których mowa w pkt 9 wyłącznie po 

otrzymaniu potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego 

pomoru świń. 

11) Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieniężno, Wójtowi Gminy Braniewo, Wójtowi Gminy Płoskinia, 

i Wójtowi Gminy Lelkowo, oznakowanie obszaru skażonego poprzez umieszczenie na granicach obszarów, 

trwałych tablic o treści: 

„Uwaga! Obszar skażony afrykańskim pomorem świń ” przy czym tablice powinny mieć takie wymiary, 

aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne. 

§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-3 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1 oraz dzierżawców lub zarządców obwodów 

łowieckich działających na obszarze wskazanym w § 1. 
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§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na obszarze powiatu braniewskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie 

PLW Tadeusz Zakrzewski 
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