
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 listopada 2018 r. 

Poz. 2125 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 2 listopada 2018 r. 

w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli 

lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone 

gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie 

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1444 oraz z 2018 r. poz. 1929) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Określa się obszary objęte nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronny-
mi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie, na których 
są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie, od których pochodzi mięso, o którym mowa w art. 1 
ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i mięso wchodzące w skład produktów mięsnych, o których mowa w art. 1 
ust. 1 tej ustawy. 

§ 2. Obszary, o których mowa w § 1, są określone w załączniku do rozporządzenia. 

§ 3. Do postępowań o udzielenie zamówień na dostawy produktów mięsnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2016 r. w sprawie określenia 
obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi 
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzy-
mywane świnie (Dz. U. poz. 1520 i 2015 oraz z 2017 r. poz. 1792 i 2088). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski 

  

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. poz. 1250). 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 2 listopada 2018 r. (poz. 2125) 
 

OBSZARY OBJĘTE NAKAZAMI, ZAKAZAMI LUB OGRANICZENIAMI ORAZ INNYMI ŚRODKAMI KONTROLI 
LUB OCHRONNYMI, USTANOWIONYMI W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU 

ŚWIŃ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIU CHORÓB 
ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ Z PRZEPISAMI UNII EUROPEJSKIEJ WYDANYMI W TYM ZAKRESIE, 
NA KTÓRYCH SĄ POŁOŻONE GOSPODARSTWA ROLNE, W KTÓRYCH SĄ UTRZYMYWANE ŚWINIE, 

OD KTÓRYCH POCHODZI MIĘSO, O KTÓRYM MOWA W ART. 1 UST. 1 USTAWY Z DNIA 5 WRZEŚNIA 
2016 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM AFRYKAŃSKIEGO 
POMORU ŚWIŃ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, I MIĘSO WCHODZĄCE W SKŁAD 

PRODUKTÓW MIĘSNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 1 TEJ USTAWY 

1. Powiat bartoszycki – gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie 
i Sępopol. 

2. Powiat bialski – gminy Sławatycze, Sosnówka i Wisznice. 

3. Powiat braniewski – gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta i część gminy wiejskiej Braniewo położona na 
wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22. 

4. Powiat chełmski – gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda-Huta, Dorohusk, Ka-
mień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice 
położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Woj-
sławice do południowej granicy gminy. 

5. Powiat miejski Chełm. 

6. Powiat elbląski – gmina Młynary. 

7. Powiat garwoliński – gminy Parysów i Pilawa. 

8. Powiat gołdapski – część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650. 

9. Powiat hrubieszowski – gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hru-
bieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów 
do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów. 

10. Powiat kętrzyński – gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez 
drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej 
przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości 
Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej 
przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590. 

11. Powiat krasnostawski – gmina Siennica Różana, część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyzna-
czonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 bieg-
nącą od północno-wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw. 

12. Powiat lidzbarski – część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 i część gminy 
Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy 
gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511. 

13. Powiat lubaczowski – gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ 
od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowa-
nia z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegną-
cą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku północno-zachodnim przez miej-
scowość Lubomierz – na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości 
Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi. 

14. Powiat lubartowski – gminy Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów. 

15. Powiat łęczyński – gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 829. 
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16. Powiat łukowski – gmina Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez 

drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łu-
ków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową 
i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 
nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta 
Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy mia-
sta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do 
wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 
i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy 
w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów. 

17. Powiat miński – gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez 
drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wy-
znaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, 
Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej 
przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od 
linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy 
gminy i część gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy 
gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 
nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy. 

18. Powiat otwocki – gmina Kołbiel. 

19. Powiat parczewski – gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położo-
na na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813. 

20. Powiat radzyński – gmina Ulan-Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyzna-
czonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec 
do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń 
Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-
-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny-zachód od 
linii wyznaczonej przez drogę nr 19. 

21. Powiat siedlecki – gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy 
Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń 
wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żu-
ków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej grani-
cy gminy do północno-wschodniej granicy gminy. 

22. Powiat miejski Siedlce. 

23. Powiat świdnicki – gmina Trawniki. 

24. Powiat węgorzewski – gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 
nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od 
linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do 
miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamio-
nek Wielki, Radzieje, Dłużec. 

25. Powiat włodawski – gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa. 
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