
Elektronicznie podpisany przez: 

Lech Sprawka; Wojewoda Lubelski 

dnia 10 września 2021 r. 

ROZPORZĄDZENIE NR 24 
WOJEWODY LUBELSKIEGO 

z dnia 10 września 2021 r. STAROSTWO POWiA 
W Z A M O Ś C I U 

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń 
wpwf) j fr nr on? 1 

na terenie powiatów biłgorajskiego i zamoj^kfóp— 1 

N t ^ y b j i 

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zcffo 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 21 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 
zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego i zamojskiego (Dz. Urz. 
Woj. Lub. poz. 3313). 

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego 
przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim we Frampolu oraz 
w Urzędach Gmin na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym. 

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości. 

Wojewoda Lubelski 

Lech Sprawka 
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Uzasadnienie 

W związku ze spełnieniem warunków do zniesienia środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń, 

określonych w art. 55 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 

2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w 

odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie 

oraz ich zwalczania, na obszarach określonych w § 1 rozporządzenia Nr 21 Wojewody Lubelskiego z 

dnia 23 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3313) - na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1421), wojewódzki lekarz weterynarii składa wniosek o uchylenie restrykcji w odniesieniu do 

tych obszarów. 

W tym celu należy uchylić rozporządzenie Nr 21 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 lipca 2021 r. 

Tym samym wydanie rozporządzenia jest uzasadnione. 


