
 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 5 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 24 sierpnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem  

zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów  

województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 lit. b oraz pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470), 

w związku decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1405 z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającą załącznik do 

decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do 

afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE. L. 2016.228.33) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadze-

nia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych           

powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7467) § 1 

otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Określa się obszar ochronny w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń obejmujący: 

1) w powiecie łosickim teren gminy Olszanka, Łosice i Platerów, który nie stanowi obszaru zapowietrzo-

nego oraz obszaru zagrożonego ustalonego rozporządzeniem Nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Wetery-

narii w Łosicach z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie 

powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7615 i 7630);  

2) w powiecie siedleckim gminy: Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Zbuczyn; 

3) powiat miasta Siedlce; 

4) w powiecie sokołowskim gminy: Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń, Repki; 

5) powiat ostrowski;  

6) w powiecie ostrołęckim gminy: Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Goworowo.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie 

na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin na obszarze, o którym mowa w § 1 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Zdzisław Sipiera 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Poz. 7649
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