
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 46 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego 

pomoru świń na terenie gminy Rybno 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3, 4, 5a, 7, 8d lit. c, 8f 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. 2019 r. poz. 1464), 

w związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - afrykańskiego pomoru świń i wyznaczeniem ogniska 

tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Rybno Kolonia, gmina Rybno, powiat działdowski, 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Rozporządzeniu Nr 45 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie 

zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Rybno  

(Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 2844) § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 1. W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - afrykańskiego pomoru świń 

i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Rybno Kolonia, 

gmina Rybno, powiat działdowski określa się: 

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

stwierdzonego w miejscowości Rybno Kolonia, obejmujący miejscowości w ich granicach 

administracyjnych w powiecie działdowskim, w gminie Rybno: Gapowo (część wsi Naguszewo), 

Nowa Wieś, Prusy, Rybno, Szczupliny; 

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

zapowietrzony, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości w ich granicach 

administracyjnych: 

a) w powiecie działdowskim: 

- w gminie Rybno: cały teren gminy Rybno, za wyjątkiem obszaru określonego w § 1 pkt 1; 

- w gminie Działdowo: Grzybiny, Grzybiny Małe, Myślęta, Ruszkowo, Uzdowo, Wilamowo; 

- w gminie Płośnica: Gralewo, Murawki; 

- w gminie Lidzbark: Tarczyny; 

b) w powiecie iławskim: 

- w gminie Lubawa: Gutowo, Rumienica; 

c) w powiecie nowomiejskim: 

- w gminie Grodziczno: Ostaszewo, Zwiniarz; 
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d) w powiecie ostródzkim: 

- w gminie Dąbrówno: Brzeźno Mazurskie, Dąbrówno, Elgnowo, Jabłonowo, Jakubowo, 

Kalbornia, Leszcz, Lewałd Wielki, Odmy, Okrągłe, Stare Miasto, Wądzyn.”. 

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

przyjęty na obszarze powiatu działdowskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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