
  

ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 4 lutego 2020 r. 

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubuskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 7, 8a, 8b, 8 c, 8d lit. a i b, 8f, 8j i 10 ustawy z dnia 11 marca 

2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018r., poz. 1967 

i Dz. U. z 2020, poz. 148), oraz art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. z 2019r., poz. 1464) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

(Dz. U. z 2015r., poz. 754), na wniosek Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 3 lutego 2020 roku 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zwalczania 

afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, 

miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego (Dz. Urz. Woj. 

Lubuskiego z 2019r., poz. 3337 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) ogólne określenie przedmiotu rozporządzenia otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubuskiego”; 

2) po § 3a dodaje się § 3b o treści: 

„§ 3b. Zarządcom dróg publicznych: 

1) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nakazuje się w powiatach żagańskim i żarskim: 

wykonanie przeszkód technicznych, w szczególności budowę ogrodzeń lub zabezpieczeń technicznych 

uniemożliwiających migrację dzików w pasie drogowym DK18 oraz A 18 na całej długości tych dróg na 

trenie województwa lubuskiego od granicy z województwem dolnośląskim aż do granicy Rzeczpospolitej 

Polskiej z Republiką Federalną Niemiec; 

2) Autostradzie Wielkopolskiej S.A. – zarządcy Autostrady A2 nakazuje się w powiatach: słubickim, 

sulęcińskim, świebodzińskim i międzyrzeckim – zamknięcie znajdujących się w pasach drogowych przejść 

dla zwierząt (dzików) w pasie drogowym autostrady A2, wzdłuż całej A2 na terenie województwa 

lubuskiego od granicy z województwem wielkopolskim do granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką 

Federalną Niemiec 

- w terminie 10 dni od ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.”. 

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
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§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie województwa lubuskiego. 

Wz. Wojewody Lubuskiego 

Wicewojewoda Lubuski 

Wojciech Perczak 
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