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ROZPORZĄDZENIE Nr 33
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
na obszarze powiatów garwolińskiego, grójeckiego, legionowskiego, łosickiego, mińskiego,
nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, płońskiego, pruszkowskiego, pułtuskiego, siedleckiego,
sochaczewskiego, sokołowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego
i wyszkowskiego oraz miasta stołecznego Warszawy
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3b, 7, 8b i 8j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) oraz art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń na obszarze powiatów garwolińskiego, grójeckiego, legionowskiego, łosickiego,
mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, płońskiego, pruszkowskiego, pułtuskiego,
siedleckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego i wyszkowskiego
oraz miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1332 i 5827) wprowadza się następujące zmiany:
1)

tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na obszarze województwa mazowieckiego”;

2)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Określa się obszar występowania i zagrożenia wystąpieniem choroby zakaźnej – afrykańskiego
pomoru świń obejmujący teren powiatów: białobrzeskiego, garwolińskiego, grodziskiego, grójeckiego,
kozienickiego, legionowskiego, lipskiego, łosickiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego,
piaseczyńskiego, płockiego, płońskiego, pruszkowskiego, pułtuskiego, radomskiego, siedleckiego,
sochaczewskiego, sokołowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, wyszkowskiego,
zwoleńskiego i żyrardowskiego oraz miasta stołecznego Warszawy.”.

§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii
z siedzibą w Siedlcach, właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii, wójtom (burmistrzom,
prezydentom miast) na obszarze powiatów: białobrzeskiego, grodziskiego, kozienickiego, lipskiego, płockiego,
radomskiego, zwoleńskiego, żyrardowskiego oraz Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe na
obszarze, o którym mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporządzeniem.
§ 3. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z siedzibą w Siedlcach opracuje pierwszy plan
przeszukiwania terenu, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w odniesieniu do
powiatów: białobrzeskiego, grodziskiego, kozienickiego, lipskiego, płockiego, radomskiego, zwoleńskiego
i żyrardowskiego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na obszarze, o którym mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporządzaniem.
Wojewoda Mazowiecki:
Zdzisław Sipiera

