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ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie
powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego,
żarskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego
Na podstawie art.46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 7, 8a, 8b, 8c, 8f, 8j i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018r., poz. 1967) 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 § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 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 8 stycznia 2020r. zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego,
miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2019r., poz. 3337 ze zm.) wprowadza się, następujące zmiany:
1) § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) organizowania polowań zbiorowych z udziałem psów;”;
2) w § 2 po punkcie 7 dodaje się punkt 8 o następującym brzmieniu:
„8) organizowania polowań zbiorowych bez udziału psów bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii
właściwego ze względu na obszar opisany w § 1.”;
3) w § 3 po punkcie 14 dodaje się punkty 15 i 16 o następującym brzmieniu:
„15) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami
i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być
przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego
ze względu na obszar opisany w § 1, położonego na obszarze, o którym mowa w § 1 lub po poborze prób
niezwłocznego przekazania do utylizacji w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określające przepisy sanitarne
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych
do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach
ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) – jako materiał
kategorii I;
16) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa
w pkt 15, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików
z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego
pomoru świń.”.
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§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.
Wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski
Wojciech Perczak

