
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 4 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 27 maja 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego 

pomoru świń na terenie gminy Giżycko 

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

chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2017 r. poz. 2234
1
), zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie 

zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Giżycko  § 1 

otrzymuje brzmienie następujące: 

,,§ 1. W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt- afrykańskiego pomoru świń i wyznaczeniem 

ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Pieczonki, gmina Giżycko, powiat giżycki, 

działając na wniosek Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, określa się: 

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

stwierdzonego w miejscowości Pieczonki, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych: 

a) w powiecie giżyckim, w gminie Giżycko: Pieczonki, Nowe Sołdany, Sołdany, Kożuchy Małe, Zielony 

Gaj, Bożykowo, Jegliniec. 

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

zapowietrzony, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości: 

a) w powiecie giżyckim: 

- w gminie Giżycko: Giżycko, Sulimy, Gajewo, Kąp, Grajwo, Kruklin, Kożuchy Wielkie, Bystry, 

Antonowo, Pierkunowo, Spytkowo, Świdry, Upałty, Upałty Średnie, Upałty Małe, Poganty; 

- w gminie Kruklanki: Chmielewo, Grądy Kruklaneckie, Knieja Łuczańska, Żywki Małe, Kruklanki, 

Brożówka, Jeziorowskie, Jasieniec, Żabinka, Możdżany, Boćwinka, Żywki, Sołtmany; 

- w gminie Wydminy: Sucholaski, Grodkowo, Siedliska. 

b) w powiecie węgorzewskim, w gminie Pozezdrze: Harsz, Kolonia Pozezdrze, Pieczarki, Pozezdrze, 

Przerwanki, Sapieniec, Wizental, Wyłudy.  

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

przyjęty na obszarze powiatu giżyckiego i powiatu węgorzewskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURKI 

Artur Chojecki 

 

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 976 i 1566 i Dz.U z 2018 r. poz. 2340. 
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WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 maja 2019 r.
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