
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 11 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.  

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń  

na terenie województwa dolnośląskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), na wniosek Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 21 czerwca 2021 r. r., zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. 

poz. 7664 z późn. zm.), § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Na obszarze obejmującym: 

1) obszary objęte ograniczeniami I, II i III określone dla województwa dolnośląskiego w załączniku I  

do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r ustanawiającego 

szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.UE.L.2021.129.1 z późn. zm.) 

2) teren gmin: Pieńsk i Zgorzelec z miastem Zgorzelec w powiecie zgorzeleckim, 

- nakazuje się prowadzanie regularnych poszukiwań padłych dzików lub ich szczątków 

w uzgodnieniu z właściwym powiatowym lekarzem weterynarii. 

2. Poszukiwania, o których mowa w ust. 1, należy przeprowadzać z częstotliwością ustaloną przez 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii na każdym z wymienionych obszarów, aż do uchylenia 

niniejszego rozporządzenia.”. 

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem podania do publicznej wiadomości. 

 

Z up. Wojewody Dolnośląskiego 

I Wicewojewoda Dolnośląski: 

Jarosław Kresa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 czerwca 2021 r.

Poz. 3069
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