
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2020 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WOLSZTYNIE 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie w sprawie 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wolsztyńskiego 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8a, 8b, 8e, 8f, 8g, 8i, 10, ustawy z dnia 11 marca 2004r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1967) 

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. 2015, poz. 754) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wolsztyńskiego (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2019r., poz. 10408) wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 nadaje się brzmienie: 

" Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików, na terenie powiatu wolsztyńskiego tj: 

obręb miejscowości Nowa Obra – na zachód do granicy województwa lubuskiego oraz gminy Siedlec ; 

obręb miejscowości Obra – na zachód do granicy gminy Siedlec; Obręb miejscowości Niałek Wielki – 

cześć na południe od drogi wojewódzkiej nr 315 (Wolsztyn – Konotop – Nowa Sól) do granicy gminy 

Siedlec; obręb Komorowo, wieś Berzyna - zachodnia część obrębu do granicy z drogą wojewódzką nr 

305 (Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec),; obręb miejscowości Adamowo – 

zachodnia część obrębu do granicy z drogą wojewódzką nr 305 (Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – 

Wschowa – Wroniniec), tzw. ”Piekiełko”; obręb miejscowości Stary Widzim – zachodnia część obrębu do 

granicy z drogą wojewódzką nr 305 (Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec); 

obręb miejscowości Wroniawy – zachodnia część obrębu do granicy z drogą wojewódzką nr 305 (Bolewice 

– Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec); obręb miejscowości Stradyń – zachodnia część 

obrębu do granicy z drogą wojewódzką nr 305 (Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa – 

Wroniniec); obręb miejscowości Kębłowo; obręb miejscowości Kębłowo Kolonia ; południową granicą 

oddziału 62, 63, 64, 65, 37, 38, 39 oraz zachodnią granicą oddziału 39 i 22 w leśnictwie Świętno, 

Nadleśnictwo Sława Śląska ; zachodnią granicą oddziału 122, 111, 132, 140, 145, 149, 158, 157, 

167 w leśnictwie Zacisze nadleśnictwo Wolsztyn; od miejscowości Krutla droga wojewódzka nr 315 przez 

Niałek Wielki do drogi krajowej nr 32 dalej poprzez miejscowości Wolsztyn drogą krajową nr 

32 w kierunku m. Rostarzewo do granicy powiatu wolsztyńskiego; następnie od m. Rostarzewo po 

północno – wschodniej linii granicy powiatu wolsztyńskiego (Tłoki, Gościeszyn, Błocko) do m. Ziemin – 

granica powiatu wolsztyńskiego; (Ziemin) granica powiatu wolsztyńskiego drogą powiatowa nr 3573P 

poprzez m. Siekowo – Siekówko do drogi powiatowej nr 3820P w m. Przemęt; Przemęt drogą powiatową 

nr 3821P poprzez m. Błotnica – Radomierz – Olejnica – Osłonin – do drogi wojewódzkiej nr 305 (Wieleń 

Zaobrzański); Wieleń Zaobrzański drogą wojewódzką nr 305 do m. Kaszczor. z mapą stanowiąca załącznik 

do niniejszego rozporządzenia. 

2) §5 nadaje się brzmienie: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 lutego 2020 r.

Poz. 1733



"Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wolsztynie, Staroście 

Wolsztyńskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolsztyn, Wójtowi Gminy Przemęt, Komendantowi 

Powiatowemu Policji w Wolsztynie, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, 

Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sława Śląska, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wolsztyn, Nadleśniczemu 

Nadleśnictwa Babimost, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kościan, zarządcom dróg oraz dzierżawcom 

i zarządcom obwodów łowieckich znajdujących się w obszarze o którym mowa w §1, w szczególności 

obwodów 350, 351, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 i Kołom Łowieckim: Żuraw, Wydra, 

Szarak, Diana, Kaczor, Dzik, Knieja, Ptaszkowo." 

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

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

przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie  

(-) Dominika Kmet 
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