
 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2016  

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH 

z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń  

na terenie powiatu łosickiego 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1-4 i 7 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) zarządza się, 

co następuje:  

§ 1. W rozporządzeniu Nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 18 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. 

poz. 7615) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Określa się: 

1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń o promieniu 3 km wokół ogniska 

choroby, obejmujący część terenu gmin: Stara Kornica oraz Huszlew, gdzie zewnętrzną granicę obszaru 

zapowietrzonego określa się w sposób następujący: 

a) od południa i wschodu: od granicy z województwem lubelskim od drogi gminnej łączącej miejsco-

wość Makarówka i Cełujki wzdłuż granicy z województwem lubelskim do drogi powiatowej 2020W 

i dalej drogą powiatową 2020W do skrzyżowania z drogą wojewódzką 698 w miejscowości Wólka 

Nosowska wraz z całą miejscowością Wólka Nosowska,  

b) od zachodu: od granicy z województwem lubelskim drogą gminną łączącą miejscowość Cełujki 

z miejscowością Makarówka do miejscowości Makarówka, łącznie z całą tą miejscowością, dalej na 

północny zachód drogą powiatową 2037W do miejscowości Huszlew wraz z całą miejscowością 

Huszlew, a następnie od miejscowości Huszlew drogą powiatową 2034W do końca lasu, następnie na 

wschód wzdłuż północnej granicy lasu, aż do wschodniej granicy gminy Huszlew, dalej na północ po 

zachodniej granicy lasu do drogi wojewódzkiej 698, 

c) od północy: wzdłuż drogi wojewódzkiej 698 przez miejscowość Rudka do miejscowości Stara            

Kornica łącznie z miejscowością Rudka, Stara Kornica oraz Nowa Kornica, dalej wzdłuż drogi woje-

wódzkiej 698 do skrzyżowania z drogą powiatową 2020W w miejscowości Wólka Nosowska;  

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 10 km poza obszarem, 

o którym mowa w pkt 1, obejmujący cześć terenu gmin: Sarnaki, Stara Kornica, Huszlew, Platerów,          

Olszanka oraz Łosice, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący: 

a) od południa i wschodu: od drogi krajowej nr 19 wzdłuż granicy z województwem lubelskim do drogi 

wojewódzkiej 811, następnie dalej drogą wojewódzką 811 do skrzyżowania z drogą powiatową 

2008W w miejscowości Nowe Hołowczyce,  
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b) od północy: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 811 z drogą powiatową 2008W w miejscowości 

Nowe Hołowczyce, drogą powiatową 2008W przez miejscowość Stare Litewniki, Chłopków Kolonia, 

Górki łącznie z tymi miejscowościami oraz miejscowością Chłopków do skrzyżowania drogi powia-

towej 2008W z drogą krajową numer 19, 

c) od zachodu: drogą krajową numer 19 od skrzyżowania drogi powiatowej 2008W i drogi krajowej 

nr 19 przez miejscowości Woźniki, Miasto Łosice, Mszanna oraz Mostów do granicy z wojewódz-

twem lubelskim łącznie z miejscowością Woźniki, Mszanna, Mostów oraz częścią Miasta Łosice             

leżącą na wschód od drogi krajowej nr 19.”;  

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Powiatu Łosickiego, Komendantowi Powiatowemu 

Policji w Łosicach, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Dyrektorowi 

Rejonu Drogowego w Węgrowie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Wójtom Gmin Sarnaki, Stara 

Kornica, Huszlew, Olszanka, Platerów oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice.”;  

3)  § 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Wójtowie Gmin Stara Kornica i Huszlew oznakowują obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 

pkt 4, natomiast Wójtowie Gmin Sarnaki, Stara Kornica, Huszlew, Platerów, Olszanka oraz Burmistrz        

Miasta i Gminy Łosice oznakowują obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony 

w § 5 pkt 4.”.  

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

przyjęty na terenie gminy Sarnaki, Stara Kornica, Huszlew, Platerów, Olszanka, Łosice i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach: 

lek. wet. Wioleta Grabowska 
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