
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. 
poz. 1605) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. c i d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 754) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący lasy państwowe w obrębie 
kompleksu Uroczysko Dubicze należącego do Leśnictwa Dubicze w Nadleśnictwie Sarnaki.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się:

1) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia szerzenia 
się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;

2) zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie 
z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu określenia 
wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia nr Parlamentu 
Europejskiego  i Radu (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie gmin powiatu łosickiego  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach

Bogusław Kuśmierczyk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 11748
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