
Szanowni Koledzy, 

W związku z  z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/1952 z dnia 25 listopada 2019 r. 

dotyczącą zmiany granic stref ASF w okręgu PZŁ Zielona Góra, przesyłamy lini do 

zarządzenia Komisji Unii Europejskiej z dnia 25.11.2019 r., oraz link do aktualnych stref ASF 

w Polsce. 

Prosimy o zapoznanie się z nowymi granicami. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o 

kontakt w Powiatowym Lekarzem Weterynarii, jednakże prosimy żeby z Lekarzem 

Weterynarii kontaktowała się tylko jedna wyznaczona przez Koło Łowieckie osoba 

(najlepiej łowczy koła).   

 https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ 

 

 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1952 z dnia 25 października 2019 r.  

Aby uwzględnić niedawne zmiany sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego 

pomoru świń w Unii oraz aby proaktywnie zwalczać ryzyko związane z rozprzestrzenianiem 

się tej choroby, w Polsce i Grecji należy wyznaczyć nowe obszary podwyższonego ryzyka o 

odpowiedniej wielkości oraz uwzględnić je w części I i II załącznika do decyzji wykonawczej 

2014/709/UE. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji wykonawczej 

2014/709/UE. 

 

ZAŁĄCZNIK  

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ I 

Polska  

Następujące obszary w Polsce: 

w województwie lubuskim:  

 

w województwie lubuskim:  

— gminy Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie wschowskim,  

— gminy Kożuchów i Nowe Miasteczko w powiecie nowosolskim,  

— gminy Babimost, Sulechów, Czerwieńsk, Świdnica i Nowogród Bobrzański w powiecie 

zielonogórskim,  

— powiat miejski Zielona Góra,  
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— gminy Niegosławice, Brzeźnica, Szprotawa, część gminy Żagań położona na północ od 

linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część gminy Małomice położona na północ od linii 

wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie żagańskim,  

— gminy Zbąszynek, Szczaniec, Świebodzin i Skąpe w powiecie świebodzińskim 

— gmina Sława w powiecie wschowskim,  

— gminy Kolsko, Siedlisko, Otyń, Bytom Odrzański i Nowa Sól w powiecie nowosolskim,  

— gminy Bojadła, Trzebiechów, Zabór i Kargowa w powiecie zielonogórskim, w  

 

CZĘŚĆ II 

w województwie lubuskim 

— gmina Sława w powiecie wschowskim, 

 — gminy Kolsko, Siedlisko, Otyń, Bytom Odrzański i Nowa Sól w powiecie nowosolskim, 

 — gminy Bojadła, Trzebiechów, Zabór i Kargowa w powiecie zielonogórskim,  

 


