
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 40/2020 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa podkarpackiego. 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., 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) 

zarządza się, co następuje:  

§ l. 1.Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich oznaczonych zgodnie z uchwałą  

Nr XXVIII/503/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie podziału 

województwa podkarpackiego na obwody łowieckie (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2009 r. poz. 125, z późn. 

zm.) i położonych na terenie województwa podkarpackiego oraz na obszarze Magurskiego i Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego prowadzenie poszukiwań 

padłych dzików, na terenach swoich obwodów, w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

2. Poszukiwania, o których mowa w ust. 1, nakazuje się prowadzić w odstępach dwutygodniowych. 

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

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

przyjęty na danym terenie. 
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UZASADNIENIE 

do rozporządzenia Nr 40/2020 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa podkarpackiego. 

 

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie 

województwa podkarpackiego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 46 ust. 3 pkt 8j ustawy  

z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.  

U. z 2020 r., poz. 1421). 

W roku 2020 r. na terenie województwa podkarpackiego do dnia opracowania projektu niniejszego 

rozporządzenia stwierdzono 268 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzika w powiatach: 

lubaczowskim, jarosławskim, przeworskim, niżańskim, leżajskim i tarnobrzeskim na obszarze objętym 

ograniczeniami w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, tj. wymienionym w decyzji wykonawczej 

Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia 

zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich 

i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.). 

Ponadto w powiatach: lubaczowskim, jarosławskim, przeworskim i niżańskim stwierdzono  

w br. 17 ognisk tej choroby w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. 

Afrykański pomór świń (ASF), jest chorobą zakaźną i zaraźliwą podlegającą obowiązkowi zwalczania, 

wymienioną pod pozycją 12 w załączniku Nr 2, cytowanej na wstępie ustawy. Choroba ta jest groźna dla 

zwierząt z rodziny Suidae, powodując duże straty w pogłowiu tych zwierząt. ASF cechuje się wysoką 

śmiertelnością u wrażliwych gatunków zwierząt i w krótkim czasie doprowadza do epizoocji, a tym 

samym do dużych strat ekonomicznych. 

Chorobę wywołuje wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV), który wywołuje chorobę wyłącznie u świń 

i dzików (i u krzyżówek - świniodzików). W Polsce jego rezerwuarem są dziki. Zbieranie zwłok padłych 

dzików i ich utylizacja jest ważnym sposobem ograniczania szerzenia się choroby. W terenie, gdzie ASF 

występuje, co najmniej 50 % padłych dzików jest zakażonych. 

W celu powstrzymania rozprzestrzeniania się tej choroby, koniecznym stało się wydanie przez Wojewodę 

Podkarpackiego niniejszego rozporządzenia, jako aktu prawa miejscowego z określeniem w nim nakazu 

dla zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich celem wykonania działań zmierzających do eliminacji 

zwłok padłych dzików i/lub ich szczątków, a tym samym ograniczenia szerzenia się choroby do stref 

wolnych od ASF. Także, z uwagi na sytuację epizootyczną na Ukrainie i Słowacji w zakresie ASF, nakaz 

poszukiwań dotyczy także terenu Magurskiego i Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Obostrzenia mają 

na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się patogenu na pozostałe tereny województwa podkarpackiego. 

Wzmocni to dotychczasowe działania polegające na realizowanym dotychczas w ramach „Procedury 

zorganizowanych przeszukiwań obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków”, opracowanej 

przez Głównego Lekarza Weterynarii i zaakceptowanej przez kierownictwo resortu rolnictwa i Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych. 

Nakazy są jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców terenów objętych zasięgiem tej choroby, jednak muszą 

być zastosowane dla dobra ogółu mieszkańców i ochrony pogłowia trzody chlewnej tut. województwa,  

a w dalszej perspektywie województw ościennych wolnych od afrykańskiego pomoru świń. 
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