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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2021
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa
zachodniopomorskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020, poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) w związku z § 18
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 r., poz. 754) na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu nr 14/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 grudnia 2020 r. w sprawie
zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach.
z 2020 r. poz. 5956) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików, na terenie gminy Mieszkowice
i części gminy Moryń w powiecie gryfińskim oraz na terenie gminy Boleszkowice w powiecie
myśliborskim, ograniczonym po stronie zachodniej granicą państwa na rzece Odrze.
W części północnej (obszaru skażonego), od zachodu na obszarze gminy Mieszkowice w powiecie
gryfińskim wzdłuż granicy państwa od powiatu myśliborskiego w kierunku północnym do miejscowości
Stare Łysogórki.
Od miejscowości Stare Łysogórki wzdłuż drogi gminnej w kierunku miejscowości Moryń do wjazdu na
leśną drogę pożarową nr 17. Dalej do skrzyżowania z leśna pożarową drogą nr 15 i dalej wzdłuż tej drogi
pożarowej do skrzyżowania z leśną drogą pożarową nr 10 i dalej tą drogą w kierunku północnym, po
drodze przecinając granicę gminy Moryń. Dalej tą drogą do skrzyżowania z drogą leśną prowadzącą
w kierunku północno-wschodnim w kierunku miejscowości Macierz, omijając tą miejscowość od południa
do drogi wojewódzkiej nr 125. Dalej w kierunku wschodnim wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 125 przez
miejscowość Bielin, a z Bielina drogą polną przez niestrzeżony przejazd kolejowy w kierunku Goszkowa
do skrzyżowania z drogą krajową nr 31 (po drodze przecinając granicę gminy Mieszkowice).
Przez miejscowość Goszków (położoną na terenie gminy Mieszkowice) drogą gminną w kierunku
miejscowości Białęgi do skrzyżowania z drogą leśną biegnącą w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż
granicy lasu do linii wysokiego napięcia. Dalej w kierunku południowym wzdłuż linii wysokiego napięcia
do skrzyżowania z drogą gminną na wysokości miejscowości Kiwity prowadzącą do ul. Księdza
Bolesława Dąbrowskiego w Zielinie, dalej wzdłuż tej ulicy do skrzyżowania z droga wojewódzką nr
126 w Zielinie. Przez miejscowość Zielin wzdłuż drogi wojewódzkiej 126 do skrzyżowania z ul. Krótką
i dalej wzdłuż tej ulicy do drogi w kierunku miejscowości Troszyn. Przez miejscowość Troszyn drogą
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gminną i wzdłuż niej do miejscowości Sitno. Dalej z miejscowości Sitno drogą polną do granicy powiatu
gryfińskiego, w kierunku ulicy Osadników w miejscowości Boleszkowice (powiat myśliborski).
Dalej w miejscowości Boleszkowice ulicami: Osadników, Słoneczną, Zwycięstwa, Domańskiego do
drogi krajowej nr 31, dalej drogą krajową nr 31, ul. Leśną i jej przedłużeniem – drogą leśną w kierunku
zachodnim do przecięcia się tej drogi, w oddz. 490 z linią kolejową nr 273 (tzw. Nadodrzanką), dalej
w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż linii kolejowej do granicy między oddz. 490, 510, z tego
miejsca linią oddziałową w kierunku południowo-zachodnim w kierunku Porzecza do drogi drogą
wojewódzką nr 127 i dalej tą drogą do granicy państwa na rzece Odrze.”;
2)

po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Zakazuje się organizowania polowań indywidulanych z udziałem psów lub naganki i polowań
zbiorowych poza obszarem wymienionym w § 1 na terenie gminy Boleszkowice, gminy Mieszkowice,
gminy Moryń oraz południowej części gminy Cedynia, gdzie północną granicę obszaru wyznacza od
granicy Państwa droga wojewódzka nr 124, poprzez miejscowość Cedynię do drogi wojewódzkiej nr
125 i dalej drogą wojewódzką nr 125 w kierunku wschodnim do granicy gminy Moryń.”;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie powiatu myśliborskiego i powiatu gryfińskiego.
Wojewoda Zachodniopomorski
Zbigniew Bogucki
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Załącznik do Rozporządzenia Wojewody
Zachodniopomorskiego Nr 2/2021
z dnia 20 stycznia 2021 r.
Załącznik do Rozporządzenia nr 14/2020
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
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