
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 4 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 12 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń 

na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 lit. b oraz pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470), 

w związku decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1372 z dnia 10 sierpnia 2016 r. zmieniającą załącznik do 

decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do 

afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących 

Łotwy i Polski (Dz. Urz. UE. L. 2016.217.38) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się obszar ochronny w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń obejmujący: 

1) w powiecie łosickim teren gminy Sarnaki, który nie stanowi obszaru zagrożonego oraz obszaru zapowie-

trzonego ustalonego rozporządzeniem nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 

12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego oraz 

gminy: Huszlew, Stara Kornica, Platerów, Olszanka, Łosice; 

2) w powiecie siedleckim gminy: Przesmyki, Korczew, Paprotnia; 

3) w powiecie sokołowskim gminy: Repki, Jabłonna Lacka, Sterdyń, Ceranów; 

4) w powiecie ostrowskim gminy: Ostrów Mazowiecka, Brok, Andrzejewo, Boguty-Pianki, Małkinia Górna, 

Nur, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne; 

5) w powiecie ostrołęckim gminy: Goworowo, Czerwin, Troszyn, Rzekuń. 

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkur-

sów zwierząt z udziałem świń. 

§ 3. Obszar, o którym mowa w § 1, oznakowuje się poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, 

ścieżkach dla pieszych oraz parkingach czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem: „Obszar ochronny 

zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń”. 

§ 4. Znakowanie obszaru, o którym mowa w § 1, należy do obowiązkowych zadań własnych gmin na pod-

stawie art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 i 1020). 
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§ 5. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 

ogłoszeń Urzędów Gmin na obszarze, o którym mowa w § 1. 

§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

wz. 

Sylwester Dąbrowski 

I Wicewojewoda Mazowiecki 
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