ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń
na terenie powiatu żagańskiego, międzyrzeckiego 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 2020 r. poz. 1421)
oraz art. 22 pkt 2i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) w związku z § 7 i § 9 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 26 sierpnia 2021r. zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów wschowskiego, nowosolskiego,
sulęcińskiego, międzyrzeckiego i świebodzińskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2021 r. poz. 1554,
z późn. zm.) wprowadza się, następujące zmiany:
1) zmianie ulega tytuł rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie
zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów wschowskiego,
nowosolskiego, sulęcińskiego, międzyrzeckiego i świebodzińskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2021 r. poz. 1554, z późn. zm.), który otrzymuje brzmienie:
„rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie
powiatów międzyrzeckiego i świebodzińskiego”;;
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Określa się obszar zapowietrzony w związku ze stwierdzeniem ogniska
afrykańskiego pomoru świń u świń, zwany dalej obszarem zapowietrzonym, obejmujący w
powiecie międzyrzeckim:
a) w gminie Międzyrzecz, miejscowości: Wyszanowo i Bukowiec,
b) w gminie Trzciel: obszar polny i leśny.
Opis:
Od m. Bukowiec w gm. Międzyrzecz obejmując tę miejscowość w kierunku południowozachodnim do m. Stary Dwór nie obejmując tej miejscowości. Dalej w kierunku północnozachodnim w kierunku Jeziora Wyszanowo nie obejmując tego jeziora. Następnie w kierunku
północno- wschodnim wzdłuż Jeziora Bukowickiego nie obejmując tego jeziora. Następnie
przecinając drogę gminną Skoki – Bukowiec i dalej w kierunku wschodnim do torów
kolejowych Międzyrzecz – Zbąszynek. Dalej w kierunku południowym wzdłuż tych torów do
stacji Bukowiec Międzyrzecki nie obejmując tej stacji. Następnie w kierunku południowo zachodnim do miejsca rozpoczęcia.
2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, określa mapa stanowiąca załącznik nr 5 – w części
zaznaczonej kolorem pomarańczowym.”;;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Określa się obszar zagrożony wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń u
świń, zwany dalej obszarem zagrożonym, obejmujący:
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1) w powiecie międzyrzeckim:
a) w gminie Międzyrzecz, miejscowości: Żółwin, Bobowicko, Obrzyce, Międzyrzecz,
Kuźnik, Nietoperek, Kaława, Szumiąca,
b) w gminie Pszczew, miejscowości: Policko, Janowo, Rańsko,
c) w gminie Trzciel, miejscowości: Siercz, Sierczynek, Żydowo, Bieleń, Panowice, Stary
Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy, Brójce, Chociszewo;
2) w powiecie świebodzińskim:
a) w gminie Świebodzin, miejscowości: Gościkowo, Jordanowo,
b) w gminie Szczaniec, miejscowość: Wilenko.
Opis:
Od węzła Międzyrzecz Zachód na drodze S 3 w kierunku północnym do przecięcia linii
kolejowej w m. Międzyrzecz z drogą S 3. Następnie tą linią kolejową do miejsca łączenia tej
linii kolejowej z linią kolejową Skwierzyna -Międzyrzecz. Następnie w kierunku północnowschodnim do m. Żółwin obejmując tę miejscowość. Następnie granicą gm. Międzyrzecz w
kierunku wschodnim do przecięcia z linią kolejową Międzyrzecz – Pszczew i dalej w kierunku
południowo – wschodnim obejmując m. Policko i Rańsko w gm. Pszczew. Dalej do granicy
gm. Trzciel i stamtąd w kierunku południowym przecinając DK 137 obejmując m. Sierczynek
w gm. Trzciel. Następie w kierunku południowym do m. Bieleń obejmując tę miejscowość.
Następnie w kierunku południowo – zachodnim do m. Chociszewo obejmując tę miejscowość.
Dalej w kierunku południowo – zachodnim do miejsca przecięcia Autostrady A 2 z granicą
gm. Szczaniec w powiecie świebodzińskim. Następnie w kierunku zachodnim obejmując m.
Wilenko w gm. Szczaniec. Dalej w kierunku zachodnim przecinając DK 92 i następnie granicą
gm. Świebodzin pod Autostradą A 2. Dalej w kierunku północno- zachodnim do węzła
Jordanowo na drodze S 3. Dalej w kierunku północno – zachodnim obejmując m. Jordanowo i
dalej do granicy powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego nie obejmując m. Nowy
Dworek. Następnie w kierunku północnym obejmując m. Pniewo i dalej w kierunku północno
– wschodnim nie obejmując m. Kęszyca w gm. Międzyrzecz. Dalej w kierunku północnowschodnim nie obejmując m. Kęszyca -Kolonia do przecięcia z DK 137 i dalej do miejsca
rozpoczęcia.
2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, określa mapa stanowiąca załącznik nr 5 – w części
zaznaczonej kolorem różowym.”.
§ 2. Uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia – mapa obszaru zapowietrzonego i
zagrożonego w powiecie żagańskim.
§ 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 pkt 2 i 3 niniejszego rozporządzenia.
2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak

Id: D45AF03E-9EBC-47F3-8085-1B83458EAB51. Podpisany

Strona 2

