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DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI we Wrocławiu 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

tel. 713682511 Fax 713406595 e-mail: czkw@duw.pl  

 

  Wrocław, dnia 22 sierpnia 2021 r. 

  

 

RAPORT SYTUACYJNY NR 54 

 

Wg stanu na godz. 22.00 dnia 22 sierpnia 2021 r. 

 

 

Dotyczy: realizacji zadań związanych z wyznaczeniem przez Komisję Europejską 

rozporządzeniem wykonawczym nr 2021/1371 z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniającym 

załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne 

środki kontroli zwalczania afrykańskiego pomoru świń obszarów objętych ograniczeniami: 

 

obszar objęty ograniczeniami III: 

– powiat górowski, 

– gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim, 

– powiat głogowski, 

– powiat bolesławiecki, 

– gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii 

   wyznaczonej prze drogę nr 12 w powiecie polkowickim, 

 

obszar objęty ograniczeniami II: 

– powiat zgorzelecki, 

– gminy Grębocice, Polkowice, część gminy Przemków położona na południe od linii 

   wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim, 

– gmina Rudna w powiecie lubińskim, 

 

oraz obszar objęty ograniczeniami I:  

– powiat oleśnicki, 

– powiat wrocławski, 

– powiat średzki, 

– powiat legnicki, 

– powiat lubański, 

– powiat wołowski, 

– powiat milicki, 

– powiat miejski Wrocław, 

– powiat miejski Legnica, 

– powiat lubański, 

– powiat złotoryjski, 

– powiat lwówecki, 

– gmina Chocianów w powiecie polkowickim, 

– gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim, 

– część powiatu trzebnickiego niewymieniona w części III załącznika I. 
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Wystąpienie wirusa ASF u dzików pochodzących z obszarów objętych 

ograniczeniami. Stwierdzono: 

 w 2019 r. – 2 przypadki w powiecie głogowskim, 

 w 2020 r. – 54 przypadki (47 w powiecie głogowskim, 7 w powiecie polkowickim), 

 w 2021 r. – 98 przypadków (2 w powiecie bolesławieckim, 57 w powiecie głogowskim, 2 

w powiecie górowskim, 19 w powiecie polkowickim, 1 w powiecie 

trzebnickim, 17 w powiecie zgorzeleckim) 

 

       Razem – 154 przypadki ASF u dzików     

 

Rok 2020 

 Wyznaczenie, pierwszego w województwie dolnośląskim, ogniska afrykańskiego 

pomoru świń w gospodarstwie utrzymującym świnie w miejscowości Dalków, gmina 

Gaworzyce, powiat polkowicki. Ognisko wygaszono w dniu 31 lipca 2020 r. 

 Wyznaczenie, drugiego w województwie dolnośląskim, ogniska afrykańskiego 

pomoru świń w gospodarstwie utrzymującym świnie w miejscowości Wierzchowice, 

gmina Gaworzyce, powiat polkowicki. Ognisko wygaszono w dniu 22 października 

2020 r. 

 

Rok 2021 

 Ognisko pierwotne afrykańskiego pomoru świń (nr 2021/18) wyznaczono w dniu 

09.07.2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 28 świń (3 lochy, 7 prosiąt,  

6 tuczników, 12 warchlaków), położonym w miejscowości Cieszkowice, gmina Wąsosz, 

powiat górowski. Ognisko wygaszono w dniu 4sierpnia 2021r. 

 Ognisko pierwotne afrykańskiego pomoru świń (nr 2021/20) wyznaczono w dniu 

10.07.2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 77 świń (17 loch, 28 prosiąt,  

31 warchlaków, 1 knur), położonym w miejscowości Chodlewo, gmina Żmigród, powiat 

trzebnicki. Ognisko wygaszono w dniu 4sierpnia 2021r. 

 Ognisko pierwotne afrykańskiego pomoru świń wyznaczono w dniu 17.07.2021 r. 

w gospodarstwie, w którym utrzymywano 60 świń (5 loch, 1 knur, 10 tuczników,  

23 warchlaki, 21 prosiąt), położonym w miejscowości Parowa, gmina Osiecznica, powiat 

bolesławiecki. Ognisko wygaszono w dniu 12 sierpnia 2021 r. 

 Ognisko pierwotne afrykańskiego pomoru świń wyznaczono w dniu 28.07.2021 r. 

w gospodarstwie, w którym utrzymywano 15 świń (tuczniki), położonym w 

miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz, powiat górowski. 

 Ognisko pierwotne afrykańskiego pomoru świń wyznaczono w dniu 30.07.2021 r. 

w gospodarstwie, w którym utrzymywano 33 świnie (tuczniki), położonym w 

miejscowości Sułów Wielki, gmina Wąsosz, powiat górowski. 

 Ognisko pierwotne afrykańskiego pomoru świń wyznaczono w dniu 30.07.2021 r. 

w gospodarstwie, w którym utrzymywano 10 świń (9 tuczników,1 locha), położonym  

w miejscowości Karpie, gmina Przemków, powiat polkowicki. Ognisko wygaszono  

w dniu 16.08.2021r. 

 Ognisko wtórne afrykańskiego pomoru świń wyznaczono w dniu 06.08.2021 r.  

w gospodarstwie, w którym utrzymywano 14 świń (13 tuczników, 1 locha), położonym  

w miejscowości Karnice, gmina Żmigród, powiat trzebnicki. 
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 I.  Wojewoda Dolnośląski  

Obowiązujące akty prawne: 

 Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie z dnia 26 listopada 

2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie 

powiatu głogowskiego. 

 Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie 

województwa dolnośląskiego.  

Na podstawie rekomendacji WZZK Wicewojewoda Dolnośląski w dniu 29 listopada 

2019 r. wystąpił z wnioskiem o czasowe zamknięcie przejść dla zwierząt 

zlokalizowanych wzdłuż autostrady A4 i A18 oraz DK18, w celu zminimalizowania 

rozprzestrzeniania się wirusa na inne obszary województwa. 

 Wojewoda Dolnośląski zwołał kolejne posiedzenie WZZK dot. ASF, które odbyło  

się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 

5.02.2020 r. o godz. 10.30.  

 Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie 

potwierdzenia nakazu wykonania Nadleśniczemu Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe w Głogowie budowli ograniczających lub zatrzymujących  

migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze skażonym afrykańskim pomorem  

u dzików. 

 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie 

odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa dolnośląskiego. 

 Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające 

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie 

województwa dolnośląskiego. 

 Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa 

dolnośląskiego. 

 Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na 

terenie województwa dolnośląskiego. 

 Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.  

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na 

terenie województwa dolnośląskiego. 

 Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na 

terenie województwa dolnośląskiego. 

 Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r., 

zmieniające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na 

terenie województwa dolnośląskiego.  
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 Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w 

sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie 

powiatów głogowskiego oraz polkowickiego.  

 Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 września 2020 . w sprawie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie 

powiatów głogowskiego oraz polkowickiego. 

 Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.  

 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na 

terenie województwa dolnośląskiego. 

 Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2020 . uchylające 

rozporządzenie nr 19 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów głogowskiego oraz 

polkowickiego. 

 Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2020 . w sprawie 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu głogowskiego  

i polkowickiego. 

 Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na 

terenie województwa dolnośląskiego. 

 Rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 

odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa dolnośląskiego 

 W dniu 04.02.2021 o godz. 12.00 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się 

posiedzenie WZZK poświęcone realizacji zadań dot. przeciwdziałaniu zagrożeniom 

związanym z możliwością rozprzestrzeniania się grypy ptaków (HPAI) oraz 

afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie woj. dolnośląskiego. 

 Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie 

województwa dolnośląskiego. 

 Rozporządzenie nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie nr 25 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na 

terenie województwa dolnośląskiego. 

 Rozporządzenie nr 10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu górowskiego i 

trzebnickiego. 

 Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na 

terenie województwa dolnośląskiego. 

 Rozporządzenie nr 13 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bolesławieckiego  

i zgorzeleckiego. 

 Rozporządzenie nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bolesławieckiego  

i zgorzeleckiego. 
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 Rozporządzenie nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu górowskiego, 

trzebnickiego i wołowskiego. 

 Rozporządzenie nr 16 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia  2021 r. w sprawie 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu polkowickiego i 

bolesławieckiego.  

 Rozporządzenie nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu 

górowskiego, trzebnickiego i wołowskiego.  

 Rozporządzenie nr 18 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu 

górowskiego, trzebnickiego i wołowskiego.  

 

 

II.   Państwowa Straż Pożarna  
Nie prowadzono działań związanych z ASF-em.  

 

III. Policja  
1. Miejsce prowadzonych działań: - 

2. Zrealizowane działania w ciągu ostatniego dnia: -  

3. Planowane działania na najbliższy dzień: - 

4. Podjęte interwencje – niestandardowe: - 

 brak. 

5.  Ilość zaangażowanych sił i środków Policji dolnośląskiej w ostatnim dniu: 

 Policjanci – 0; 

 pojazdy – 0. 

 

IV. Inspekcja Weterynaryjna  
 

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii: 

1. Monitorowanie sytuacji epizootycznej na obszarze właściwości terytorialnej.  

2. Gotowość do podjęcia działań w przypadku zgłoszenia podejrzenia ASF. 

3. Stały dyżur telefoniczny. 

 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu: 

1. Stały kontakt z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii, nadzór nad działaniami 

podejmowanymi przez PLW. 

2. Stały kontakt z PIW PIB – Puławy. 

3. Przekazywanie na bieżąco raportów z realizowanych działań w zakresie ASF do GIW. 

4. Monitorowanie i analizowanie sytuacji epizootycznej na terenie kraju i województwa 

dolnośląskiego; analiza bieżącej sytuacji poprzez Platformę Operacyjną Zarządzania 

Kryzysowego oraz stronę internetową Głównego Inspektoratu Weterynarii. 

 

V.  Inspekcja Sanitarna: 

          Brak danych. 
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VI.  Powiaty: 

 Bolesławiecki 

Brak danych. 

 

 Górowski 

Brak danych. 

 

 Polkowicki 

Brak danych. 

 

 Zgorzelecki 

Brak danych. 

 

 Trzebnicki 

Bieżące monitorowanie sytuacji epizootycznej na terenie powiatu trzebnickiego. 

 

VII.  Lasy Państwowe 

Brak danych. 

 

VIII. Państwowa Straż Łowiecka 

         Brak danych. 

 

 IX.  WSZW 

Nie prowadzono działań związanych z ASF-em. 

 

  X.   NoOSG 

         Nie prowadzono działań związanych z ASF-em. 

 

XI. Potwierdzone przypadki znalezienia martwych dzików 

Kolorem czerwonym zaznaczono granice strefy czerwonej. 

Kolorem różowym zaznaczono granice strefy różowej. 

Kolorem czarnym pogrubionym zaznaczono ogrodzenie strefy skażonej. 

Symbolem prostokąta w kolorze zielonym oznaczone są miejsca rozmieszczenia 

kontenerów na padłe dziki. 

Grodzenie przejść dla zwierząt pod drogami A4, S3, AOW oznakowano kolorem  

szarym. 
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Opracował Dyżurny WCZK 
 

Radosław Rydzewski 

Maciej Jurkanis 
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