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Poz. 1129

ROZPORZĄDZENIE NR 2
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie potwierdzenia nakazu wykonania Nadleśniczemu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe w Głogowie budowli ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów
leśnych - na obszarze skażonym afrykańskim pomorem świń u dzików
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 148) w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019r. poz. 1464) zarządza się co następuje:
§ 1. Potwierdza się nakaz wykonania Nadleśniczemu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe w Głogowie, przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, budowli (ogrodzeń) ograniczających
lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych – na obszarze skażonym afrykańskim pomorem świń
u dzików, wyznaczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie, na terenie powiatu
głogowskiego tj. od granicy administracyjnej województwa dolnośląskiego z województwem lubuskim
na drodze wojewódzkiej nr 319, tą drogą w kierunku południowym do Moszowice nie obejmując
tej miejscowości, dalej drogą lokalną w kierunku zachodnim do miejscowości Zabiele Stare włącznie
z tą miejscowością, następnie z miejscowości Zabiele Stare w kierunku zachodnim przecinając nieczynną linię
kolejową Głogów – Sława dalej poprzez wzgórze 69.8 do drogi wojewódzkiej nr 321 Głogów – Nowa Sól
i dalej tą drogą poprzez miejscowość Ceber włączoną do obszaru do miejscowości Soborzynek nie obejmując
tej miejscowości, następnie w linii prostej w kierunku zachodnim do miejscowości Skidniów nie obejmując tej
miejscowości a następnie drogą lokalną poprzez wzgórze 69.0 do miejscowości Pękoszów wyłączonej
z obszaru i dalej do drogi wojewódzkiej nr 321 Głogów – Nowa Sól i tą drogą w kierunku zachodnim
do granicy województwa dolnośląskiego i lubuskiego, z tego punktu wzdłuż granicy administracyjnej
województwa dolnośląskiego i lubuskiego do drogi wojewódzkiej nr 319 Głogów – Sława.
§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wojewoda Dolnośląski:
J. Obremski

