
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2813/1/2020 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OLECKU 

z dnia 6 lipca 2020 r. 

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie 

gminy Olecko 

Na podstawie art. 45 ust 1. pkt. 1, 2, 3, 4, 5a, 7, 8c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.) w związku ze 

stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - afrykańskiego pomoru świń i wyznaczeniem ogniska tej choroby 

w gospodarstwie położonym w miejscowości Olecko, gmina Olecko, powiat olecki zarządza się co następuje: 

§ 1. Określa się:  

1) obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń o promieniu 3 km wokół ogniska choroby 

stwierdzonego w miejscowości Olecko w gm. Olecko, obejmujący następujące miejscowości, w ich 

granicach administracyjnych: Olecko, Olecko-Kolonia, Możne, Zielonówek, Siejnik, Lesk 

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń sięgający 7 kilometrów poza obszar 

zapowietrzony, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości, w ich granicach administracyjnych: 

a) w gminie Olecko: Kukowo, Zajdy, Skowronki, Lipkowo, Ślepie, Zabielne, Imionki, Przytuły, 

Dąbrowskie – Osada, Pieńki, Babki Oleckie, Sedranki, Łęgowo, Olszewo, Gordejki Małe, Doliwy, Giże, 

Dobki, Gordejki, Duły, Jaśki, Lenarty, Judziki, Dąbrowskie, Kolonie Dąbrowskie, Szczecinki, Raczki 

Wielkie, Zatyki, Rosochackie 

b) w gminie Kowale Oleckie: Golubki, Golubki – Cegielnia, Stożne, Stożne - Żwirownia 

c) w gminie Świętajno: Dudki, Orzechówko, Świdrówko 

d) w gminie Wieliczki: Godziejewo, Krzyżewko, Nowe Raczki, Krupin, Urbanki, Markowskie, Wilkasy, 

Niedźwiedzkie, Wieliczki, Nowy Młyn, Małe Olecko, Starosty, Norki 

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

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Olecku;  

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach bez zgody 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku; zakaz ten nie dotyczy drogowego tranzytu świń bez 

rozładunku lub postojów na obszarze zapowietrzonym;  

3) organizowania targów, wystaw zwierząt i odłowów zwierząt łownych;  

4) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta;  

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

Lekarza Weterynarii w Olecku;  
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6) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz 

produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku. 

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

1) oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz 

sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub 

przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby; 

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) posiadaczom świń zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Olecku miejsc, w których 

przebywają świnie; 

4) niezwłoczne powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku przez posiadaczy świń 

o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 

5) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych 

oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem: 

„UWAGA ! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”; 

6) wyłożenie przez zarządców dróg publicznych w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Olecku mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich 

utrzymanie po wyłożeniu w stanie wilgotnym, zapewniającym skuteczne działanie środka 

dezynfekcyjnego. 

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w  § 1 pkt 2 zakazuje się:  

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Olecku; 

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach, bez 

zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku; zakaz ten nie dotyczy drogowego tranzytu świń bez 

rozładunku lub postojów na obszarze zagrożonym; 

3) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych; 

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w  § 1 pkt 2 nakazuje się:  

1) oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu 

używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub 

przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby; 

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) posiadaczom świń zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Olecku miejsc, w których 

przebywają świnie; 

4) niezwłoczne powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku przez posiadaczy świń 

o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 

5) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych 

oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem: 

„UWAGA ! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”. 

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 – 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1. 
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§ 7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatu Oleckiego, Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Olecko, Wójtowi Gminy Kowale Oleckie, Wójtowi Gminy Świętajno oraz Wójtowi Gminy 

Wieliczki, Warmińsko - Mazurskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, Zarządowi Dróg Powiatowych 

w Olecku, Komendantowi Powiatowemu Policji w Olecku, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży 

Pożarnej w Olecku, Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, 

Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olecku.  

§ 8. Burmistrz Miasta i Gminy Olecko oznakuje obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 5, 

Burmistrz Miasta i Gminy Olecko, Wójt Gminy Kowale Oleckie, Wójt Gminy Świętajno oraz Wójt Gminy 

Wieliczki oznakują obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 5. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na obszarze powiatu oleckiego w gminie Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno oraz Wieliczki i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku 

Dariusz Salamon 
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