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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SOKÓŁCE
z dnia 18 lutego 2014 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie Gminy Szudziałowo oraz Miasta i Gminy
Krynki
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit b, pkt 4, pkt 7 oraz pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342 z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 315 z 2013 r. poz. 1287 oraz z 2014 r.
poz. 29) w związku z § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. Nr 158, poz. 1658) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń na terenie Gminy Szudziałowo i Gminy Krynki
obejmujący miejscowości Minkowce, Usnarz Górny, Jurowlany, Grzybowszczyzna, Babiki. Obszar
zapowietrzony ograniczony jest:
a) od wschodu: granicą Rzeczypospolitej Polskiej od miejscowości Minkowce poprzez Usnarz Górny oraz
od miejscowości Usnarz Górny 1 km wzdłuż granicy w kierunku południowym w stronę Krynek.
b) od zachodu: wzdłuż drogi gruntowej Usnarz Górny – Harkowicze – Jurowlany.
2) obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń na terenie Gminy Szudziałowo i Gminy Krynki obejmujący
miejscowości: Wojnowce, Zubrzyca Wielka, Zubrzyca Mała, Krynki, Ostrów Północny, Ostrów
Południowy, Szudziałowo, Ostrówek, Nowinka, Słoja, Knyszewicze, Szczęsnowicze, Sukowicze,
Harkawicze, Horczaki, Horczaki Dolne, Suchynicze, Chmielewszczyzna, Samogród, Słójka, Biały Ług,
Poczopek, Ozierskie, Nietupa Kolonia, Plebanowo. Obszar zagrożony ograniczony jest:
a) od wschodu: granicą Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej miejscowości Nomiki;
b) od północy drogą Wojnowce – Horczaki – Suchynicze – Chmielewszczyzna, do drogi Sokółka –
Szudziałowo;
c) od zachodu: drogą Słójka - Nowinka- Biały Ług;
d) od południa: drogą Poczopek – Ostrów Północny -Ostrów Południowy, do granicy Państwa powyżej
miejscowości Łapicze.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
1) urządzania polowań oraz odłowów zwierząt łownych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) dokarmiania zwierząt łownych;
3) przemieszczania świń z gospodarstw i do gospodarstw utrzymujących świnie bez zgody Powiatowego
Lekarza Weterynarii;
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4) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są utrzymywane;
5) wprowadzania świń, materiału biologicznego pochodzącego ze świń do handlu;
6) wprowadzania do gospodarstw utrzymujących świnie zwłok dzików, mięsa i ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego pochodzących od dzików oraz materiałów, w tym materiałów paszowych lub
przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 nakazuje się:
1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których
utrzymywane są świnie oraz ich stałe utrzymywanie w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności
działania środka dezynfekcyjnego o działaniu wirusobójczym;
2) przetrzymywanie świń w miejscu i w sposób wykluczający kontakt z dzikami;
3) niezwłoczne zawiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku znalezienia padłego
dzika oraz odstrzelenia dzika;
4) posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie
wiekowe.
§ 4. Wójt Gminy Szudziałowo oraz Burmistrz Krynek oznaczą obszar zagrożony afrykańskim pomorem
świń poprzez umieszczenie przy drogach publicznych tablic z napisem „Uwaga obszar zagrożony afrykańskim
pomorem świń”.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy
Szudziałowo i gminy Krynki.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce
Paweł Antoni Mędrek

