
ROZPORZĄDZENIE NR 29 
WOJEWODY LUBELSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek na terenie powiatów ryckiego 

i łukowskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. a-b, pkt 4, pkt 7, pkt 8a i pkt 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), 
w związku z wyznaczeniem w dniu 24 grudnia 2021 r. w powiecie ryckim ogniska choroby zakaźnej 
zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. SARS-CoV-2 u norek w miejscowości Stare 
Zadybie, gmina Kłoczew, dla którego obszar zagrożony chorobą  przekracza granice jednego powiatu, 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się obszar zagrożony zakażeniem SARS-CoV-2 u norek zwany dalej obszarem 
zagrożonym, o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska SARS-CoV-2 u norek, obejmujący: 

1) w powiecie ryckim: 

a) w gminie Ryki miejscowości: Niwa Babicka,  Stara  Dąbia, Nowa Dąbia, Ownia, Potok, 
Lasocin, Zalesie, Zalesie Kolonia, Rososz, Budki Rososz, Kruków, 

b) w gminie  Kłoczew miescowości: Kłoczew, Julianów, Borucicha, Wygranka, Własność, 
Kurzelaty, Kąty, Wylezin, Przykwa, Zaryte, Rybaki, Janopol, Nowe Zadybie, Stare Zadybie, 
Wola Zadybska- Kolonia, Wola Zadybska, Huta Zadybska, Stryj, Gęsia Wólka, Sokola, 
Kokoszka, Gózd, Jagodne, Sosnówka, Bramka, Padarz, Kawęczyn, Czernic; 

2) w powiecie łukowskim: 

a) w gminie Krzywda miejscowości: Feliksin, Gołe Łazy, Huta Dąbrowa, Podosie, 

b) w gminie Wola Mysłowska miejscowości: Nowy Świat, Jarczew, Stara Huta, Dwornia, 
Zawaliny. 

§ 2. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1: 

1) nakazuje się: 

a) odosobnienie norek w miejscach ich dotychczasowego utrzymywania lub innych zamkniętych 
obiektach w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający ich wydostanie się oraz kontakt ze 
zwierzętami i osobami postronnymi, 

b) niezwłoczne usuwanie zwłok norek, 

c) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do 
transportu norek, paszy, skór, ściółki lub obornika, innych środków transportu wjeżdżających 
do gospodarstwa lub z niego wyjeżdzających oraz innych przedmiotów lub substancji, które 
mogły zostać skażone SARS-CoV-2, 

d) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego i ochrony osobistej przez osoby wchodzące 
do gospodarstwa lub z niego wychodzące w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się SARS-
CoV-2; czyszczenie i odkażanie przeprowadza się zgodnie z warunkami i w sposób określony 
w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2030 r. 
w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek (Dz. U. z 2020 r. poz. 2302 oraz 
z 2021 r. poz. 1452), 

e) posiadaczowi norek: 

- prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, 
z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych; wykaz udostępnia się na żądanie powiatowego 
lekarza weterynarii, 
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- niezwłoczne informowanie go o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub 
niepokojących objawach klinicznych u norek utrzymywanych w gospodarstwie, 

f) dokonanie spisu wszystkich norek i innych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, 
z wyszczególnieniem dla każdej kategorii utrzymywanych zwierząt liczby zwierząt padłych 
i urodzonych w okresie podejrzenia o chorobę; spis udostępnia się na żądanie powiatowego 
lekarza weterynarii, 

g) codzienne aktualizowanie spisu, o którym mowa w lit. f); 

2) zakazuje się: 

a) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego norek lub ich skór, 

b) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub obornika, 

c) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, na których są gromadzone norki. 

§ 3. Nakazuje się oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach 
publicznych tablic z napisem: „SARS-CoV-2 u norek - OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablica i napis na 
niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m. 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Rykach, 
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łukowie, Burmistrzowi Ryk, Staroście Ryckiemu, Staroście 
Łukowskiemu oraz Wójtom Gmin wymienionych w § 1. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości, wchodzących w skład obszaru, o którym mowa w § 1. 

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

 

  
 

Wojewoda Lubelski 
 
 

Lech Sprawka 
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