
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2018 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BRANIEWIE 

z dnia 16 stycznia 2018 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia nr 1/2018 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 pkt 1, 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. W rozporządzeniu 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 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 334) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) §1 otrzymuje brzmienie: 

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 granicy powiatów braniewskiego z bartoszyckim na wschód od Jeziorka, wzdłuż tej granicy na północ 

do styku granicy państwa z granicą powiatu braniewskiego na wschodzie. 

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. Dalej od przecięcia się torów kolejowych z drogą 507, dalej drogą 507 do skrzyżowania 

z drogą 510, następnie drogą 507 w prawo do skrzyżowania z drogą do Lidzbarka Warmińskiego i tą drogą 

do skrzyżowania z drogą 512, następnie drogą 512 przez miejscowości Łoźnik, Pełty i Pluty na wschód, a z 

miejscowości Pluty drogą do Jeziorka do granicy powiatu braniewskiego z bartoszyckim. 
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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) §3 pkt 11) otrzymuje brzmienie: 

Burmistrz Miasta Braniewo, Burmistrz Miasta i Gminy Pieniężno, Wójt Gminy Braniewo, Wójt Gminy 

Płoskinia i Wójt Gminy Lelkowo, oznakują obszar skażony 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. 

§ 2. 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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