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ROZPORZĄDZENIE NR 5/2017
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII \il MOŃKACH

zdnia29 czetwcaŻjl1 r.

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu monieckiego

Na podstawię art.45 ust. 1 pkt 7.2,3,4, 7 ustawy zdnia 1l marca ż0O4r. o ochronie zdrowia zlvierząźoraz
zwalczaniu chorób zakaznt,clr nvierząl (Dz, U, z2014r. poz.1539, zż0l5r. poz.ż66i470 oraz zż016r.
poz. l 605 ) zarądza się. co następujc:

§ 1. Okrcśla się:

l)obszar zapowietrzony, na którym rrl,stępujc afrykński pomór śrviń opromieniu 3 km lrokół ogniska
choroby shł,ierdzonego w nricjscołosci Zucielec w powiecie monieckim, gdzie zezvaętrzną granię
obszaru zapowietrzonego określa się w sposób następując1,:

a) od polłłdnia: od drogi Boguszewo - Trzcianne do drogi Trzcianne - Stare Bajki w stronę zachodnią do
zachodn iej granicy nliejscorvoś ci Zubole,

b) od zachodu: od granicy miejscoirości Zubole w kierunku pólnoclo - wschodnim do drogi lączącej
rniejscotoścl Chojnowo i Pisanki,

c) od póŁrocr-: lvzdłuź połrrocnej granicy nriejscolvości Pisanki w linii prostej do skrą.,żorr ania zdrogą
por.riatorrą Mońki * Trzcianne,

d) od wschodu: od skrzvźorva:ria drogi powiatowej Mońki - Trzcianne w kierunku pólnocrro wschodnim do
wschodniej granicy miejscou,ości Niewiarowo idalej rł,zdluz wschodniej granicy nriejscolvości Zalesie
do drogi Boguszewo - Trzcianne;

ż) obszar zagrozollv rvr,Ępieniem aĘ-kńskicgo pomoru śrviń o promieniu 7 km poza obszar, o którym
mowa w pkt l, gdzie zerrlętrztta grarricę obszaru zagrożoncgo okręśla się w sposób llastępując1,:

a) od wschodu: od n:iejscorlosci Downary P|ac rvzdluż drogi 65 do zachodniej granicy nriejscor.1,ości
Mońki ida|ej rvzdluz drogi krajowej 65 na poludniorrr_n* -wschód do drogi powiatowej w stronę
nricj scolr,ości DługolEka.

b) od polildlia: po południorlej granicy miejscoN-ości Długołęka w strolę zaclrodnią do ntiejscorł,ości
Rekle i dalej w linii prosĘ llzdluz granicy gminy Mońki do drogi lączącej Strękową Górę z Osowcem
(,,Carsk i Trakt"),

c) od zachodu: rvzdluz ,.Carskiego Traktu" na północ do nriejscortości Budy do granicy gmin Trzcianne
iGoniąrlz.

d) od pólnoc1,. od punktu przecięcia granicy gmin Goniądz iTrzcianne z,,Carskim Traktem" w kierunku
póhocno - wschodnim do nricjsco*,ości Downary Plac.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:
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l)rvrrł,oźenia śiviń oraz ruat€rialu biologicznego śrviń zgospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza
Weterynariiw Mońkach.

2) przvrvozcnia do gospodarstwa lub trrvozcnia z gospodarstwa zrvierząt innych niz śrvinie bez zgody
Powiatowego Lękarza Weterynarii w Mońkach.

3) transportu slr ili po drogach publicznych Iub prywatnych, z rł1,lączenieln dróg w gospodarstwie;

4) organizowania targów, wystaw zrvierzat i odlolvolr zrvierząt.

5) rvl,n ozsłl la i rozrzucania ściolki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od śu iri bez zgody Powiatowego
Lękarza Weterynarii w Mcllikach:

6) orgarrizowarria widowisk, zgrolrradzeri i pochodów, w których uczestnikom tolvarzt,szą zrvierzęta:

7) ll1,sl,łki ubocznyclr produktów pochodzenia zlvienęcego nieprzeznaczonych do spoźl,cia przez 1udzi oraz
produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze ślviń do pozostałr,ch pańsfiv czlonkorłskicli Unii
Europejskiej, pańs*v trzecich oraz pozosta\,ch części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach.

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

7) oczyszczenie, odkazerric. ajezcli jest to konieczne, takze dezvnsekcję środkórv transpottu oraz sprzętu
uz\,\łallego do transportu :

a) zivierąt.

b) tusz,

c) pasz,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodot,ac szęrzenie choroby;

ż) zachowanie zasad higieny niezbędnl.clt do ograniczęnia ryzyka szerzenia się choroby, w szczegolności
odkazanie r,ąk i obuwia przez osoby rrcŁodące do gospodarstwa lub z niego rłl,chodzącc:

3) rriezrvłocznc powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Molikach przez posiadaczy świń
o wszystkich przypadkach padłl-clr lub chorych śrviń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzęz utnieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych iprywatnych,,
ściezkach dla pieszych oraz parkingach tnvalych tablic znapisem: ""AFRYKANSKI POMOR SV/IN
OBSZAR ZAPOWIETRZONY". Tablica i napis na niej ma nrieć takie wymiary, aby b,vł czytelny
z odlcgtości co na.imniej 100 m;

5)umieszczenie na drogach wylotowych zobszaru zapowietrzonego inriejscorvości- wktórej nl,stąpilo
ognisko oraz innych miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Molikach mat
dezynfekcyjnych narviłzonych środkięnr dezynfekcyjnym oraz ich utrzymywanie w stanię wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są śrvinie. mat dezynfekcyjnych
narvilzonlclr środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach
i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym oraz llaczvli ze środkiern do dezynfekcji rąk.

7) pozostawianie po za*ończeniu pracy ze śrrinianli odzicz.v i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § l pkt ż zakazuje się.

l)rrrrvozcnia ślvili oraz n:atcriału biologicznego świń zgospodarstw bez zgody Powiatowego Lękarza
Weterynarii w Mońkaclr:

2) transportu śrliri po drogach publicznych lub prywatnych, z wl,łączenicnr dróg w gospodarstwie;

3) organizowania targów, wystaw zrlierzą i odlorvórł zlrierąt.

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

1) oczyszczenie, odkażcnie. a jezeli jest to konieczne, takze deąnsekcję środkór,r transportu oraz sprzętu
llz\,\Ą,ałlcgo do tran sportu :
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a) ZWlerZąt.

b) tusz,

c) środkórr nlrięnia zrvicrząt.

d) nawozów naturalnyclr,

e) przedmiotów, które mogą spo\§odować szęrzęnię choroby;

ż) zachowanie zasad higieny niezbędnr-clr do ograniczenia ryzyka szęrzęnia się choroby, w szczególności
odkażanie rąk i obuwia przez osoby rvchodzące do gospodarstwa lub z niego w}.chodzącę.

3) niezrvloczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkaclr przez posiadaczy śtviń
o wszystkich przypadkach pad\,clr lub chorych śrłiri w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych tablic
z napisem: -.AFRYKĄNSKI poMoR SWŃ OBSZAR ZAGROZONY". Tablica i napis na niej ma mieć
takie wymiary, aby bvł czytelny z odleglości co najmniej 100 m.

§6.Nakazy izakazy, októrych mowa w§ ż- 5obowiąują wszystkich mieszkariców oraz osoby
przeblrvającę czasowo na obszarach, o których mowa w § l,

§ 7. Wykonanie rozpołządzenia powierza się Staroście Monieckiemu, Zauądorvi Dróg Powiatowych
w Molikach" Powiatowemu Komendantowi Policji w Mońkach. Powiatowemu Komendantowi Pństworłej
Straą, Pozarnęj w Motlkach_ Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego,
Wójtom/Burmistrzom gmin: Coliądz_ Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne.

§ 8. Wójtowie/Burmistrzowie gmin: Goniądz, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne oznacą obszar
zapowietrzolly w sposób określoa1, w § 3 pkt 4 oraz obszar z€rozon\l afrykaliskim pomorem ślvili w sposób
określon_n-w§5pkt4.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w Ą,cie z dniem podania do lviadomości publicznej w sposób zwyczajowo
pfz],ję§, na terenie grnin: Goniądz. Knyszyn, Krypno, Moriki i Trzcianne oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzgdorłl,rrr Wojewódźwa Podlaskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach
Jerzy Trzonkowski


