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ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 4 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie
powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. b, 4, 7, 8d lit. c i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 1421) oraz art. 22 pkt 2
ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1464) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie
zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U., poz. 754) na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii z dnia 2 września 2020r. zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2020r., w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2020r., poz. 1910 ze zm.) wprowadza się, następujące zmiany:
1) zmianie ulega tytuł rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2020r., w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego
i świebodzińskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020r., poz. 1910 ze zm.), który otrzymuje brzmienie:
„rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów
krośnieńskiego i zielonogórskiego”;
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Określa się obszar zapowietrzony, w związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń
w miejscowości Pław, gmina Dąbie, powiat krośnieński, obejmującego w powiecie krośnieńskim w gminie
Dąbie miejscowości: Pław i Gronów.
Opis: od drogi nr 32 Dąbie – Pław w stronę południowo-zachodnią do drogi 288 przy Jeziorze Wielkim
w miejscowości Dąbie, nie włączając tej miejscowości, dalej lasem na południowy – wschód w kierunku
miejscowości Trzebule, nie włączając tej miejscowości, dalej lasem w kierunku północno- wschodnim do
drogi nr 32 Gronów – Łagów, nie obejmując miejscowości Łagów, dalej granicą lasu w kierunku północnozachodnim do ulicy Parkowej w miejscowości Szczawno, nie włączając tej miejscowości, dalej w kierunku
zachodnim granicą lasu do drogi nr 32 Dąbie – Pław.”;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Określa się obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w związku ze stwierdzeniem
ognisk, o których mowa w § 1, obejmujący:
1) w powiecie krośnieńskim:
a) w gminie Dąbie miejscowości: Ciemnice, Szczawno, Połupin, Nowy Zagór, Stary Zagór, Dąbki,
Brzeźnica, Budynia, Gola, Kosierz, Lubiatów, Trzebule, Łagów,
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b) w gminie Krosno Odrzańskie miejscowości: Gostchorze, Kamień, Morsko, Chyże, Krosno Odrzańskie,
Stary Raduszec,
c) w gminie Bobrowice miejscowości: Chromów, Bobrowice, Kukadło, Chojnowo, Tarnawa;
2) w powiecie zielonogórskim:
a) w gminie Świdnica miejscowości: Lipno, Drzonów,
b) w gminie Czerwieńsk miejscowości: Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Sudoł, Nietków, Laski, Będów,
Boryń.
Opis: od drogi nr 276 Radnica – Krosno Odrzańskie nie włączając miejscowości Radnica, lasem
w kierunku zachodnim do miejscowości Morsko włączając tę miejscowość, dalej w kierunku ulicy
Plażowej w miejscowości Łochowice nie włączając tej miejscowości, dalej ulicą Plażową w kierunku
południowym do miejscowości Kamień obejmując tę miejscowość. Dalej ulicą Isaaca Newtona
w miejscowości Krosno Odrzańskie w kierunku zachodnim granicą lasu do ulicy T. Kościuszki w Krośnie
Odrzańskim dalej na południe tą ulicą do skrzyżowania z ulicą Słubicką. Dalej na zachód do skrzyżowania
z ulicą A. Mickiewicza i dalej w kierunku południowo- zachodnim do rzeki Odra przecinając tę rzekę.
Dalej w kierunku zachodnim wzdłuż rzeki Odra do przecięcia z rzeką Bóbr, dalej w kierunku południowym
wzdłuż rzeki Bóbr do miejscowości Stary Raduszec włączając tę miejscowość. Dalej wzdłuż granicy
wschodniej Jeziora Raduszeckiego nie włączając tego jeziora, dalej w kierunku miejscowości Nowy Zagór
włączając tę miejscowość, dalej do przecięcia z drogą nr 32 i następnie wzdłuż tej drogi w kierunku
południowo – zachodnim do miejscowości Dąbki, włączając tę miejscowość. Dalej granicą gminy Dąbie na
południe w kierunku miejscowości Prądocinek nie włączając tej miejscowości, dalej w kierunku
południowym w kierunku miejscowości Dychów nie włączając tej miejscowości, przecinając rzekę Bóbr.
Dalej lasem w kierunku południowym do miejscowości Bobrowice włączając tę miejscowość, dalej granicą
lasu do drogi nr 287 w kierunku miejscowości Barłogi nie włączając tej miejscowości, dalej granicą lasu
w kierunku południowym do miejscowości Chojnowo włączając tę miejscowość. Dalej w kierunku
wschodnim przecinając rzekę Bóbr do miejscowości Tarnawa Krośnieńska nie włączając tej miejscowości.
Dalej w kierunku południowo – wschodnim do przecięcia granicy gminy Dąbie i gminy Bobrowice
w kierunku południowo – wschodnim, wzdłuż granicy gminy Dąbie, dalej granicą gminy Dąbie w kierunku
wschodnim do miejscowości Lipno włączając tę miejscowość. Dalej granicą lasu w kierunku północno –
wschodnim do miejscowości Drzonów włączając tę miejscowość, dalej przecinając drogę nr 279
w kierunku północno -wschodnim do miejscowości Sudoł włączając tę miejscowość. Następnie lasem
w kierunku północnym do miejscowości Nietków włączając tę miejscowość, dalej przecinając drogę nr 279
w kierunku północno – zachodnim przecinając rzekę Zimny Potok. Dalej w kierunku miejscowości Boryń
włączając tę miejscowość, następnie w kierunku północno – zachodnim do rzeki Odry, następnie zachodnią
granicą rzeki Odra w kierunku miejscowości Będów nie włączając tej miejscowości. Dalej przecinając
rzekę Odra w kierunku północno – zachodnim do granicy gminy Czerwieńsk w kierunku miejscowości
Radnica, nie włączając tej miejscowości do drogi nr 276.”.
§ 2. Załącznik do rozporządzenia stanowi Mapa z oznaczonym obszarem zapowietrzonym – kolor
pomarańczowy oraz obszarem zagrożonym – kolor czerwony.
§ 3. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i § 2.
2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak
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Załącznik
do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego
z dnia 4 września 2020r.
Mapa obszaru zapowietrzonego i zagrożonego

