
ROZPORZĄDZENIE NR 27/20 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 29 wrzesnia 2020 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie podjęcia działań w związku  

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego 

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 4, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c i pkt 10 ustawy z dnia  

11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), zarządza się, co następuje:  

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego nr 10/19 z dnia 31 grudnia 2019 r.  

w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie 

województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 85, 1852, 

2523, 3060 oraz 3459), w § 1. wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Na obszarze: powiatu wolsztyńskiego, powiatu leszczyńskiego, miasta Leszna, 

powiatu grodziskiego, powiatu kościańskiego, powiatu pleszewskiego, powiatu 

nowotomyskiego, powiatu międzychodzkiego – części gminy Kwilcz położonej na południe 

od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, części gminy Międzychód położonej na południe 

od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, powiatu poznańskiego – gmin: Rokietnica, Suchy 

Las, Mosina, miasta Luboń, miasta Puszczykowo, gmin: Komorniki, Stęszew, Buk, 

Dopiewo, Tarnowo Podgórne i części gminy Kórnik położonej na zachód od linii 

wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania 

z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy 

gminy, powiatu miejskiego Poznań, w powiecie szamotulskim – gminy: Pniewy, 

Szamotuły, Duszniki, Kaźmierz, w powiecie słupeckim – gminy Zagórów, w powiecie 

wrzesińskim – gminy Pyzdry, w powiecie jarocińskim – gminy: Kotlin, Żerków i części 

gminy Jarocin położonej na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15,  

w powiecie krotoszyńskim – gminy: Rozdrażew, części gminy Koźmin Wielkopolski 

położonej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, części gminy Krotoszyn 

położonej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic 

miasta Krotoszyn, w powiecie ostrowskim – gminy: Nowe Skalmierzyce, Raszków, 

Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski, w powiecie kaliskim – gminy: 

Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, 

Szczytniki, Blizanów, Stawiszyn, Żelazków, powiat miejski Kalisz, w powiecie tureckim – 

gminy: Malanów i części gminy Tuliszków położonej na zachód od linii wyznaczonej przez 

drogę nr 72, w powiecie konińskim – gminy: Rychwał, Rzgów, Grodziec nakazuje się:”.  



§ 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 obszarze: powiatu wolsztyńskiego, powiatu 

leszczyńskiego, miasta Leszna, powiatu grodziskiego, powiatu kościańskiego, powiatu 

pleszewskiego, powiatu nowotomyskiego, powiatu międzychodzkiego – gmin: Kwilcz, 

Międzychód, powiatu poznańskiego – gmin: Rokietnica, Suchy Las, Mosina, miasta Luboń, 

miasta Puszczykowo, Komorniki, Stęszew, Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Kórnik, miasta 

Poznań, powiatu szamotulskiego – gmin: Pniewy, Szamotuły, Duszniki, Kaźmierz, powiatu 

słupeckiego – gminy Zagórów, powiatu wrzesińskiego – gminy Pyzdry, powiatu 

jarocińskiego – gmin: Kotlin, Żerków, Jarocin, powiatu krotoszyńskiego – gmin: Rozdrażew, 

Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, powiatu ostrowskiego – gmin: Nowe Skalmierzyce, 

Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski, powiatu kaliskiego – gmin: 

Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki, 

Blizanów, Stawiszyn, Żelazków, miasta Kalisz, powiatu tureckiego – gmin: Malanów, 

Tuliszków, powiatu konińskiego – gmin: Rychwał, Rzgów, Grodziec. 

 

  
 Wojewoda Wielkopolski  

 (-) Łukasz Mikołajczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


