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W O J E W O D Y  M A Z O W I E C K I E G O

z dnia19 maja 2018 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowodworskiego, 

płońskiego i pułtuskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. b, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1855, z 2018 r. poz. 50 i 650), art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) oraz § 7 i 9 

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 zapowietrzony, w związku ze stwierdzeniem w miejscowości 

Kątne, gmina Nasielsk, powiat nowodworski ogniska afrykańskiego pomoru świń, obejmujący 

w powiecie nowodworskim w gminie Nasielsk miejscowości: Chlebiotki, Jackowo 

Włościańskie, Kątne, Kosewo, Mazewo Dworskie „B”, Mazewo Włościańskie, Nasielsk, Stare 

Pieścirogi, Wiśniewo.

§ 2. Określa się obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w związku 

ze stwierdzeniem ogniska, o którym mowa w § 1, obejmujący:

1) w powiecie nowodworskim w gminie Nasielsk miejscowości: Andzin, Borkowo, Budy 

Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Chrcynno, Cieksyn, Czajki, Dąbrowa, 

Dębinki, Dobra Wola, Głodowo Wielkie, Jackowo Dworskie, Kędzierzawice, Kolonia 

Cieksyn, Krogule, Krzyczki Szumne, Krzyczki–Pieniążki, Krzyczki–Żabiczki, Lelewo, 

Lubomin, Mazewo Dworskie „A”, Miękoszyn, Młodzianowo, Mogowo, Mokrzyce 

Dworskie, Mokrzyce Włościańskie, Morgi, Nowa Wieś, Nowe Pieścirogi, Nowiny, 

Paulinowo, Pianowo–Bargły, Pianowo–Folwark, Pniewo, Pniewska Górka, Psucin, 

Ruszkowo, Studzianki, Wągrodno, Winniki, Zaborze;

2) w powiecie płońskim  w gminie Nowe Miasto miejscowości: Adamowo, Szczawin, Anielin, 

Belin, Nowe Miasto-Folwark, Janopole, Latonice, Władysławowo, Miszewo B, 

Aleksandria, Grabie, Popielżyn Dolny, Tomaszewo, Żołędowo, Nowosiółki, Zakobiel, 

Rostki, Gawłówek, Gawłowo;

3) w powiecie pułtuskim:
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a) w gminie Świercze miejscowości: Świerkowo, Świeszewo, Świeszewko, Bruliny, 

Gołębie, Siniary, Malice, Klukowo, Klukówek, Wyrzyki, Wyrzyki-Pękale, 

Świercze, Świercze-Siółki, Świercze-Wochny, Ostrzeniewo, Jabłeczniki, 

Prusinowice, Godacze, Sulkowo, Kowalewice-Włościańskie, Stpice, Chmielewo, 

Kowalewice Nowe, Chmielewko, Brodowo-Kuce, Brodowo-Dębówka, Brodowo,

b) w gminie Winnica miejscowości: Brodowo-Żyłki, Gnaty-Szczerbaki, Górki-Witowice, 

Górki-Baćki, Górki-Duże, Rębkowo-Nowiny, Skoroszki, Poniaty-Cibory, Poniaty 

Wielkie, Skorosze, Kamionna.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego 

miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim;

2) przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie, 

bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze 

Mazowieckim;

3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg 

wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą 

właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze 

Mazowieckim;

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt i odłowów zwierząt 

łownych;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez 

zgody  właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze 

Mazowieckim;

6) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów 

pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich 

Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym 

Dworze Mazowieckim.

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

1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków 

transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów 

naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
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2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, 

w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub 

z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie  właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Nowym Dworze Mazowieckim przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach 

padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie przez zarządców dróg obszaru zapowietrzonego, poprzez umieszczenie na 

granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI 

POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, przy czym tablica i napis na niej ma 

mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;

5) wyłożenie i utrzymanie przez zarządcę dróg w miejscach wskazanych przez właściwego 

miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim mat 

dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie 

wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat 

dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie 

wilgotnym;

7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie 

gospodarstwa.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 2, zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego 

miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg 

wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą 

właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkurów zwierząt oraz odłowów zwierząt 

łownych.

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

1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków 

transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów 

naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
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2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, 

w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z 

niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii 

przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w 

gospodarstwie;

4) oznakowanie przez zarządców dróg obszaru zagrożonego, poprzez umieszczenie na 

granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI 

POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć 

takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 3 - 6, obowiązują wszystkich mieszkańców 

oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1 i 2.

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 

w Nowym Dworze Mazowieckim,  Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Płońsku, 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Pułtusku, Burmistrzowi gminy Nasielsk, Wójtom 

gmin Nowe Miasto, Świercze, Winnica, właściwym zarządcom dróg, Nadleśniczym 

Nadleśnictwa Płońsk i Jabłonna, Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Dworze 

Mazowieckim, Komendantowi Powiatowemu Policji w Płońsku, Komendantowi 

Powiatowemu Policji w Pułtusku, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej 

w Nowym Dworze Mazowieckim, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej 

w Płońsku, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku.

§ 9. 1. Rozporządzenie podaje się 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 

Mazowieckiego.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.
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