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ROZPORZ^DZENIE
WOJEWODY SL4SKIEGO

z dnia 7 marca 2023 r.

zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie zwalczania afrykahskiego pomoru swin (ASF) na terenie powiatu
b^dzinskiego, zawiercianskiego oraz miast: B^dzin, Sosnowiec, D^browa Gornicza

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, 7, 8b, 8c, 8f i 8g ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
oochronie zdrowia zwierz^t oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierzqt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz
z2022 r. poz 1570),

zarz^dza si^, co nast^puje:

§ 1. W rozporz^dzeniu Wojewody Sl^skiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania afrykanskiego
pomoru swin (ASF) na terenie powiatu b^dzinskiego, zawiercianskiego oraz miast: B^dzin, Sosnowiec,
D^browa Gornicza (Dz. Urz. Woj. Sl^skiego poz. 9007) wprowadza si? nast?puj^ce zmiany:

1) w tytule rozporzqdzenia ogolne okreslenie przedmiotu rozporz^dzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zwalczania afrykanskiego pomoru swin (ASF) na terenie powiatow b?dzinskiego
i zawiercianskiego oraz miast D^browa Gornicza i Sosnowiec";

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„l.Za obszar obj?ty ograniczeniami - stref? obj^t^ zakazeniem afrykanskim pomorem swin, zwany
dalej „stref;| obj^t^ zakazeniem" uznaje si? obszar obejmuj^cy:

1) miasta na prawach powiatu: D^browa Gornicza, Sosnowiec;

2) w powiecie b?dzinskim miasta: B?dzin, Czeladz, Wojkowice;

3) w powiecie b?dzinskim gminy: Bobrowniki, Mierz?cice, Psary, Siewierz;

4) w powiecie zawiercianskim miasto Por?ba;

5) w powiecie zawiercianskim gmin? Lazy.";

3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do oznaczenia obszaru w sposob okreslony w ust. 1 i 2 zobowi^zuje si?:

1) Prezydentow miast: B?dzin, D^browa Gornicza, Sosnowiec;

2) Burmistrzow miast: Czeladz, Por?ba, Wojkowice;

3) Burmistrzow miast i gmin: Lazy, Siewierz;

4) Wojtow gmin: Bobrowniki, IVIierz?cice, Psary.";

4) w § 3 w ust. 2:
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a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dzierzawcom lub zarz^dcom obwodow lowieckich niezwtoczne zglaszanie wtasciwemu miejscowo
powiatowemu lekarzowi wetetynarii kazdego przypadku padni?cia dzika lub podejrzenia
wyst^pienia afrykanskiego pomom swin;",

b) pkt 6 i 7 otrzymuje brzmienie:

„6) zniszczenie zwJok dzikow oraz mi^sa, produktow ubocznych pochodzenia zwierz^cego i produktow
pochodnych pochodz^cych od dzikow, u ktorych wyniki badan probek pcbranych zgodnie
z instrukcj^ diagnostyczn^ i wyslanych do badan laboratory]nych w celu okreslenia genotypu
wirusa afrykanskiego pomoru swin daly wynik pozytywny wraz ze wszystkimi innymi tuszami
dzikow, mi^sem, produktami ubocznymi pochodzenia zwierz^cego i produktami pochodnymi
pochodz^cymi od dzikow przechowywanych w tym samym kontenerze chlodniczym w tym samym
czasie w sposob okreslony w rozporz^dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009
z dnia 21 pazdziemika 2009 r. okreslaj^cym przepisy sanitame dotycz^ce produktow ubocznych
pochodzenia zwicrz^cego i produktow pochodnych, nicprzcznaczonych do spozycia przcz ludzi,
iuchylaj^cym rozporz^dzcnic (WE) nr 1774/2002 (rozporz^dzcnie o produktach ubocznych
pochodzenia zwicrz^cego) (Dz.Urz.UE.L.2009.300.1 z pozn. zm.), zwanym dalcj „rozporzadzcnicm
nr 1069/2009;

7) wykorzystanic tusz dzikow dostarczonych przcz mysliwych do micjsca, o ktorym mowa w pkt 5, po
uzyskaniu ncgatywncgo wyniku badania laboratoryjncgo w kicrunku afrykanskiego pomoru swin
do produkcji mi^sa na uzytek wlasny mysliwcgo lub do przekazania do zakladu przetworczego,
w celu poddania ich jednemu z odpowicdnich proccsow obrobki zmnicjszajqccj ryzyko,
okrcslonych w zal^czniku VII do rozporzqdzcnia dclcgowancgo (UE) 2020/687 zdnia 17grudnia
2019 r. uzupclniaj^ccgo rozporz^dzcnic Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429
w odniesieniu do przepisow dotycz^cych zapobiegania niektorym chorobom umieszczonym
wwykazie oraz ich zwalczania (Dz.Urz.UE.L.2020.174.64 z pozn. zm.) lub zniszczenie tusz oraz
ubocznych produktow pochodzenia zwicrz^ccgo i produktow pochodnych pochodz^cych od dzikow
w sposob okreslony w przcpisach rozporz^dzcnia nr 1069/2009;";

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Do wykonania rozporz^dzenia zobowi^zujc si^:

1) posiadaczy swin ze strefy obj^tcj zakazeniem;

2) Prezydentow miast: B^dzin, Dqbrowa Gomicza, Sosnowiec;

3) Burmistrzow miast: Czeladz, Por^ba, Wojkowice;

4) Burmistrzow miast i gmin: Eazy, Sicwierz;

5) Wojtow gmin: Bobrowniki, Mierz^cicc, Psaiy;

6) zarz^dcow i dzierzawcow obwodow lowieckich znajduj^cych si^ w strefle obj^tej zakazeniem;

7) wlasciwych miejscowo powiatowych lekarzy wcterynarii.";

6) zal^cznik do rozporz^dzenia otrzymuje brzmienie okrcslonc w zal^czniku do ninicjszcgo rozporz^dzcnia.
§ 2. Rozporz^dzcnic podlcga ogloszcniu w Dzicnniku Urzfdowym Wojewodztwa Sl^skicgo.
§ 3. Rozporz^dzenic wchodzi w ̂cic z dniem podania do publiczncj wiadomosci w sposob zwyczajowo

tercnic okrcslonym w § 1 pkt 2 ninicjszcgo rozporz^dzcnia.

Wojcwoda Sl^ski

Jaroslaw Wieczorek



Cteiennik Urz^dowy Wojewodztwa Sl^skiego -3- Poz. 2217

ZaJ^cznik do rozporzqdzenia

Wojewody Sl^skiego

z dnia 7 marca 2023 r.

Mapa strefy obj^tej zakazeniem afrykanskim pomorem swin
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