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RAPORT NR 3  

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANOWIENIEM STREF OCHRONNYCH 

 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM (W ZWIĄZKU Z POTWIERDZONYMI  

OGNISKAMI WIRUSA ASF W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM)  

STAN NA DZIEŃ 3.12.2019 R. 

GODZINA 18.00 
 

I. Wojewoda Wielkopolski 

 

1) 15 listopada 2019 r. – spotkanie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem 

Wicewojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz 

dyrektora i z-cy dyrektora WBiZK WUW w Poznaniu. Omówiona została aktualna sytuacja 

związana z zagrożenim od ASF na obszarze Wielkopolski. 

 

2) 19 listopada 2019 r. – spotkanie w WCZK w sprawie ASF z przedstawicielami starostów 

województwa wielkopolskiego. Uczestniczyli starostowie: złotowski oraz kaliski, 

przedstawiciel WLW, dyrektorzy wydziałów WUW w Poznaniu. Omówiono problemy 

związane ze zwalczaniem lub minimalizowaniem zagrożenia od ASF na obszarze Wlkp. W 

tym m in.:  

- wygradzanie terenów zagrożonych lub chronionych 

- ograniczenie udziału myśliwych z rejonów objętych ASF w polowaniach na terenie Wlkp. 

- zmiany w prawie łowieckim (ograniczenie rejonów łowieckich do granic województwa) 

- dzierżawa terenów dla kół łowieckich przy przestrzeganiu powyższych zasad. 

 

3) Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 21 listopada 2019 r. 

w sprawie sytuacji epizootycznej w województwie wielkopolskim w związku z zagrożeniem 

wystąpienia wirusa ASF.  

 

4) Wojewoda Wielkopolski wystąpił dnia 22.11.2019 r. z wnioskiem do Ministra Klimatu o 

wsparcie finansowe Lasów Państwowych na budowę ogrodzeń w strefach zagrożonych i 

chronionych 

 

5) 22 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie w WCZK z przedstawicielem WLW. Tematem było 

omówienie i przygotowanie miesięcznego planu przeszukiwań, omówienie wniosku wojewody 

o użycie SZ RP.  
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6) 26 listopada 2019 r. – ustalenie zasad obiegu informacji o przypadkach ASF w woj. 

wielkopolskim oraz przesłanie stosownych dokumentów do właściwych służb, straży i 

inspekcji. 

 

7) Wojewoda Wielkopolski wystąpił dnia 27.11.2019 r. z wnioskiem do Ministra Obrony 

Narodowej o skierowanie wydzielonych sił i środków SZ RP do wsparcia administracji 

publicznej w realizacji zadania związanego z zapewnieniem współudziału w monitorowaniu 

zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie województwa 

wielkopolskiego: 

a) Gmina Siedlec, powiat wolsztyński – 4 i 19 grudnia 2019 r. 

b) Gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński – 11 i 12 grudnia 2019 r. 

c) Gmina Przemęt, powiat wolsztyński – 4, 5 i 18 grudnia 2019 r. 

 

8) Wojewoda Wielkopolski wystąpił dnia 28.11.2019 r. z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o 

rozważenie wdrożenia czasowego zamknięcia przejść dla zwierząt oraz ograniczenie 

możliwości korzystania z przejazdów technicznych zlokalizowanych wzdłuż dróg 

ekspresowych oraz autostrad. 

 

9) Opublikowane zostało Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 8/19 z dnia 28 

listopada 2019 r. w sprawie podjęcia działań w związku z zagrożeniem Afrykańskim  

Pomorem Świń na terenie województwa wielkopolskiego. Na terenach objętych strefą 

ochronną (powiat wolsztyński, gminy Rakoniewice i Wielichowo w powiecie grodziskim, 

gminy Wijewo i Włoszakowice w powiecie leszczyńskim) nakazuje się m in. przeprowadzenie 

odstrzału sanitarnego dzików oraz prowadzenie poszukiwań w celu znalezienia padłych 

dzików. 
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rozporzadzenie_woj_wlkp_obszar_ochronny_003_edyto

walna-2.pdf  

 

10) Kampania informacyjna: 

− Zamieszczono (ważność do 31.12.2019 r.) komunikat w Regionalnym Systemie 

Ostrzegania (RSO) o treści:  

”W związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) u dzików na terenie woj. 

lubuskiego należy zachować szczególną ostrożność podczas pobytu na terenach leśnych w 

woj. wielkopolskim. Każdy przypadek znalezionego padłego dzika należy pilnie zgłosić do 

Powiatowego Lekarza Weterynarii lub do najbliższego Posterunku Policji, Leśnictwa lub 

Urzędu Gminy. Zwłok nie wolno dotykać !”  

11) Wojewoda Wielkopolski wystosował do Dyrektora Oddziału GDDKiA w Poznaniu oraz 

do Dyrektora Generalnego Autostrady Wielkopolskiej S.A. w Poznaniu wniosek o rozważenie 

czasowego zamknięcia przejść dla zwierząt oraz ograniczenie korzystania z przejazdów 

technicznych na zarządzanych szlakach komunikacyjnych. 

12) 29 listopada Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję 406 w sprawie skierowania 

wydzielonych sił i środków Sił Zbrojnych RP do w sparcia organów administracji publicznej. 

W dniach od 4 do 19 grudnia br. 60 żołnierzy będzie uczestniczyć w przeszukaniach terenu w 

gminach pwiatu wolsztyńskiego. 

13) 2 grudnia odbyła się w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego 

wideokonferencja z udziałem samorządów województwa wielkopolskiego. Główny temat: 

bieżące informacje związane z działaniami podejmowanymi wobec zagrożenia ASF.  

14) 2 grudnia w Wojewódzkim Inspektoracie Wterynarii odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami samorządów, WUW w Poznaniu, PZŁ – współpraca na obszarze objętym 

‘strefą żółtą’ z podmiotami sektora utylizacyjnego, bieżące sprawy związane z zagrożeniem 

ASF. 

https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rozporzadzenie_woj_wlkp_obszar_ochronny_003_edytowalna-2.pdf
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rozporzadzenie_woj_wlkp_obszar_ochronny_003_edytowalna-2.pdf


15) Wojewoda Wielkopolski wystąpił dnia 3.12.2019 r. z wnioskiem do Ministra Obrony 

Narodowej o skierowanie wydzielonych sił i środków SZ RP do wsparcia administracji 

publicznej w realizacji zadania związanego z zapewnieniem współudziału w monitorowaniu 

zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie województwa 

wielkopolskiego w gminach Wijewo i Włoszakowice (powiat leszczyński) w dniach 9 i 12 

grudnia. 

 

II. Inspekcja Weterynaryjna 

 

1. Monitoring sytuacji w ‘strefie zółtej’ 

2. Organizacja i przeszukanie rejonów w powiecie wolsztyńskim i leszczyńkim. Znaleziono 7 szt 

dzików na terenie powiatu wolsztyńskiego, poza akcjami przeszukiwania – wszystkie z ujemnym 

wynikiem ASF. 

3. Przemieszczanie komór chłodniczych za wschodnich i północnych rejonów województwa w 

rejon ‘strefy żółtej’ (okolice Wolsztyna i Leszna). Zakupy nowych chłodni. 

4. Uruchomienie w WIW Poznań laboratorium do badań na obecnośc ASF – skrócenie czasu 

oczekiwania na wyniki badań! 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie: 

 

- 30.11.2019 – szkolenie dla przeszukujących i szkolenie dla myśliwych pobierających próbki – 

26 osób 

- 01.12.2019 – szkolenie dla przeszukujących i szkolenie dla myśliwych pobierających próbki – 

51 osób 

- 01.12.2019 – zorganizowane przeszukiwanie terenu na obszarze gminy Włoszakowice 

- 02.12.2019 – szkolenie dla lekarzy wyznaczoncyh 

- Organizacja miejsca dla 4 chłodni – gmina Włoszakowice 

- Pobranie 17 próbek 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Tomyślu: 

 

- Przeprowadzono szkolenia dotyczące bioasekuracji, pobierania próbek krwi od dzików do 

badań w kierunku ASF, innych obowiązków dla myśliwych z obwodów łowieckich w "strefie 

żółtej" 

- Przeprowadzono przeszukanie rejonów najbliżej woj. lubuskiego tj. ok. Nowej Wsi Zbąskiej i 

Perzyn w gm. Zbąszyń w powiecie nowotomyskim. Nie znaleziono padłych dzików. 

- Ustalono z KŁ lokalizację, obsługę oraz uruchomiono 2 chłodnie do przechowywania dzików 

odstrzelonych na terenie gm. Zbąszyń. 

- Przeprowadzono akcję informacyjną dla hodowców świń z gm. Zbąszyń, odbyło się spotkanie 

z hodowcami świń, z udziałem PZŁ, Nadleśnictwa, ODR, Burmistrza Zbąszynia oraz 

przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. 

- Opracowano i przekazano za pośrednictwem  Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu materiały 

informacyjne dotyczące zasad przemieszczania świń, bioasekuracji gospodarstw oraz innych 

obowiązków dla hodowców świń w strefie żółtej! 

- Monitoring sytuacji w "strefie zółtej." 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim: 

 

- 18.11.2019 r. - spotkanie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Grodzisku Wlkp. dla 

przedstawicieli: starostwa, wszystkich gmin powiatu, Nadleśnictwa Grodzisk, Państwowej 

Straży Pożarnej, Policji oraz Inspekcji Sanitarnej. 

- 25.11.2019 r. - szkolenie z myśliwymi dotyczące pobierania prób oraz zachowania się na 

polowaniach w obszarze ochronnym ASF strefa żółta dla myśliwych z Koła Łowieckiego 

Kaczor.  



- 26.11.2019 r. - spotkanie pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grodzisku 

Wlkp. z rolnikami z powiatu grodziskiego obecność przedstawicieli: nadleśnictwa, 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

- 26.11.2019 r. - przesłanie na strony internetowe gmin powiatu grodziskiego informacji 

dotyczących zasad bioasekuracji na obszarze ochronnym ASF. 

- 27.11.2019 r. - spotkanie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Grodzisku Wlkp. 

dotyczące zasad obowiązujących w strefie ochronnej ASF z Urzędowymi Lekarzami 

Weterynarii  

- 27.11.2019 r. - posiedzenie Powiatowego Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

- 28.11.2019 r. - szkolenie dotyczące pobierania prób oraz zachowania się na polowaniach w 

obszarze ochronnym ASF - strefa żółta dla myśliwych z kół łowieckich z gminy Rakoniewice i 

Wielichowo, organizacja punktu odbioru dzików z ww. gmin celem przetrzymania do czasu 

uzyskania wyników dotyczących ASF. 

- 29.11.2019. Przekazanie władzom lokalnym ulotek informacyjnych dla wszystkich hodowców 

trzody chlewnej z gminy Rakoniewice i gminy Wielichowo ( ponad 400 szt.). 

- 03.12.2019 r. - opracowanie  procedur i wyznaczenie obszarów oraz terminów poszukiwania 

w celu znalezienia padłych dzików na terenach gmin Wielichowo i Rakoniewice oraz 

organizacja odstrzałów sanitarnych zgodnie z rozporządzeniem nr 8/19  Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia działań w związku z 

zagrożeniem afrykańskim pomorem świń na terenie województwa wielkopolskiego. 

- 03.12.2019 r. - robocze spotkanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grodzisku Wlkp. z 

Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. 

 

 

III. Policja i Państwowa Straż Pożarna 

 

1. Działania zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas posiedzenia WZZK. 

 

IV. Powiat wolsztyński 

 

1. 19 listopada – posiedzenie PZZK, omówienie procedur przeciwdziałania wystąpienia ASF. 

Uczestnicy: przedstawiciele Nadleśnictw, wójtowie oraz burmistrz z gmin powiatu, 

przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz rolnicy z terenu powiatu. 

2. 22 listopada - PZZK. Omówienie sposobów przeciwdziałania ASF. 

3. 23 listopada - decyzja o rozpoczęciu przeczesywania obszarów leśnych z udziałem lekarza 

weterynarii oraz nadleśniczych, przeszukań lasów będą dokonywali leśnicy, myśliwi oraz 

osoby chętne. 

4. 25 listopada - PZZK, omówiono „Miesięczny plan przeszukań terenu” 

5. 28 listopada - PZZK – Powiatowy lekarz Weterynarii omówił „Procedury zorganizowanych 

przeszukiwań obszarów leśnych i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków. 

6. 29 listopada - przeszukiwanie terenów Obra, Świętno – udział wzięli Nadleśnictwo, Lekarz 

weterynarii, pracownicy Starostwa – wynik negatywny. 

7. 2 grudnia - spotkanie Starosty Wolsztyńskiego, Burmistrza Wolsztyna, Wójtów podległych 

gmin, WBiZK WUW w Poznaniu, w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii. Uczestnictwo 

w wideokonferencji zorganizowanej przez WCZK. 

8. Prowadzona jest stała kampania informacyjna wsród mieszkańców powiatu o zasadach 

ochrony gospodarstw przed wirusem ASF. 

9. Bieżący monitoring sytuacji. 

 

 

 



V. Powiat leszczyński 

 

 

1. 15 listopada - posiedzenie PZZK poświęcone zagrożeniu ASF oraz sytuacji na granicy 

województw.  

2. Prowadzona jest kampania informacyjna dot. wirusa ASF w lokalnych mediach (radio, 

internet, media społecznościowe, ulotki). 

3. 21-22 listopada - Starosta Leszczyński uczestniczył w spotkaniach z rolnikami w gminach na 

temat ASF. 

4. 25 listopada - spotkanie z Prezesami Kół Łowieckich z udziałem Starosty Leszczyńskiego. 

5. 23 - 24 listopada - przeszukania lasów organizowane przez Koło Łowieckie nr 7 "Jeleń" z 

Brenna (gm. Wijewo). 

6. 1 grudnia - przeszukanie organizowane przez PLW. 

7. 2 grudnia – udział w wideokonferencji dot. ASF. 

8. Sytuacja na bieżąco monitorowana. 

 

VI. Powiat nowotomyski 

 

1. 25 listopada - posiedzenie PZZK w Nowym Tomyślu. 

2. 2 grudnia - udział w spotkaniu z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Poznaniu 

3. 2 grudnia - spotkanie z hodowcami w gminie Zbąszyń. 

4. Stały monitoring sytuacji na terenie powiatu. 

 

 

VII. Powiat wągrowiecki – poza obszarem ochronnym 

 

1. Prowadzona jest kampania informacyjna dot. wirusa ASF w lokalnych mediach (radio, 

internet, media społecznościowe, ulotki). 

2. Posiedzenie komisji Bezpieczeństwa i Porządku w sprawie ASF. 

 

VIII. Lasy Państwowe 

Regionalna Dyrekcja w Poznaniu  

1. Prace związane z budową ogrodzenia wzdłuż granicy województw wielkopolskiego i 

lubuskiego (w gminach objętych strefą ‘żółtą’). Ukończona została budowa ok. 20 km 

ogrodzenia na granicy województw lubuskiego i wielkopolskiego. 

2. Współpraca z PLW podczas poszukiwań padłych dzików na terenach leśnych i przyległych. 
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