
           

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. 

Poz. 1566 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 27 września 2016 r. 

w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalcza-

niu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń wyznacza się 

obszary, których granice zostały wskazane w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1452 z dnia 

2 września 2016 r. dotyczącej niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru 

świń w Polsce (Dz. Urz. UE L 237 z 03.09.2016, str. 12), zwanej dalej „decyzją 2016/1452/UE”, na których podejmuje się 

środki, o których mowa w § 2 i 3. 

§ 2. Na obszarze wymienionym jako pierwszy w kolumnie pierwszej, którego granice zostały wskazane w kolumnie 

drugiej załącznika do decyzji 2016/1452/UE, stosuje się odpowiednio środki wprowadzane w celu zwalczania afrykańskie-

go pomoru świń określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalcza-

nia afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 754), w szczególności środki ustanowione w zakresie transportu 

i ograniczenia przemieszczania świń, o których mowa w § 9–11 tego rozporządzenia. 

§ 3. Na obszarze wymienionym jako drugi w kolumnie pierwszej, którego granice zostały wskazane w kolumnie dru-

giej załącznika do decyzji 2016/1452/UE, stosuje się odpowiednio środki wprowadzane w celu zwalczania afrykańskiego 

pomoru świń określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2, w szczególności środki ustanowione w zakresie transpor-

tu i ograniczenia przemieszczania świń, o których mowa w § 12 tego rozporządzenia. 

§ 4. Przepisy rozporządzenia stosuje się do dnia 15 października 2016 r. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 

 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1906). 
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