
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1406 

z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń 
w Polsce i uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/1367 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5467) 

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu 
wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, 

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootech
nicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami 
w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową dotykającą populacje świń domowych i zdziczałych, 
która może mieć duży wpływ na rentowność hodowli trzody chlewnej, powodując zakłócenia w handlu 
wewnątrz Unii i wywozie do państw trzecich. 

(2)  W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy 
rozprzestrzeni się na inne gospodarstwa, w których chowa się trzodę chlewną, i na zdziczałe świnie. W wyniku 
handlu żywymi świniami lub pochodzącymi z nich produktami może się on rozprzestrzenić z jednego państwa 
członkowskiego na inne państwa członkowskie i na państwa trzecie. 

(3)  Dyrektywą Rady 2002/60/WE (3) wprowadzono minimalne środki, które mają być stosowane w Unii w celu 
zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Artykuł 9 dyrektywy 2002/60/WE przewiduje ustanowienie okręgów 
zapowietrzonych i zagrożonych w przypadku wystąpienia ognisk tej choroby tam, gdzie mają mieć zastosowanie 
środki ustanowione w art. 10 i 11 tej dyrektywy. 

(4)  Polska poinformowała Komisję o aktualnej sytuacji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na swoim 
terytorium i zgodnie z art. 9 dyrektywy 2002/60/WE ustanowiła okręgi zapowietrzone i zagrożone, w których 
mają zastosowanie środki, o których mowa w art. 10 i 11 tej dyrektywy. 

(5)  W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także aby uniknąć wprowadzenia 
przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest opisanie na poziomie Unii obszarów 
ustanowionych jako okręgi zapowietrzone i zagrożone w związku z afrykańskim pomorem świń w Polsce we 
współpracy z tym państwem członkowskim. 

(6)  W związku z tym w załączniku do niniejszej decyzji należy określić obszary wskazane jako okręgi zapowietrzone 
i zagrożone w Polsce oraz ustalić czas trwania tej regionalizacji. 

(7)  Sześć ognisk u świń domowych wystąpiło w sierpniu 2016 r. w powiecie wysokomazowieckim, zambrowskim, 
białostockim i bielskim. Z uwagi na fakt, że Polska przedstawia wstępne dowody na to, że przypadki te są 
związane z działalnością człowieka, a afrykański pomór świń w populacji zdziczałych świń nie występuje na 
danych obszarach, niezbędne są szczególne i proporcjonalne środki, także biorąc pod uwagę fakt, że Polska 
zobowiązuje się do zastosowania dodatkowych środków krajowych w zakresie kontroli przemieszczania zwierząt 
i rynków. Środki te powinny obejmować stosowanie środków przewidzianych w dyrektywie 2002/60/WE, 
w szczególności w odniesieniu do ścisłego ograniczenia przemieszczania i transportu świń, przewidzianego 
w art. 10 i 11 tej dyrektywy na obszarach, które są zgrupowane w dwóch spójnych okręgach zgodnie z opisem 
w załączniku. 
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(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. 
(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. 
(3) Dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru 

świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 192 z 20.7.2002, 
s. 27). 



(8)  W celu uwzględnienia ogólnej sytuacji epidemiologicznej i zastosowania odpowiednich środków należy również 
poddać przeglądowi decyzję wykonawczą Komisji 2014/709/UE (1). Po otrzymaniu dowodów potwierdzających 
z Polski w odniesieniu do ognisk opisanych powyżej środki przewidziane we wspomnianej decyzji wykonawczej 
należy także poddać przeglądowi, aby wykluczyć ryzyko rozprzestrzeniania się tej choroby u zdziczałych świń. 

(9) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1367 (2) określa niektóre środki ochronne w odniesieniu do afrykań
skiego pomoru świń w Polsce. Od momentu jej przyjęcia sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do tej choroby 
uległa zmianie i środki te muszą zostać dostosowane. Dla zachowania jasności należy uchylić decyzję 
wykonawczą (UE) 2016/1367 i zastąpić ją niniejszą decyzją. 

(10)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności 
i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Polska zapewnia, aby okręgi zapowietrzone i zagrożone ustanowione zgodnie z art. 9 dyrektywy 2002/60/WE 
obejmowały co najmniej obszary wymienione jako okręgi zapowietrzone i zagrożone w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 października 2016 r. 

Artykuł 3 

Decyzja wykonawcza (UE) 2016/1367 traci moc. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 sierpnia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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(1) Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt 
w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE 
(Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63). 

(2) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1367 z dnia 10 sierpnia 2016 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do 
afrykańskiego pomoru świń w Polsce (Dz.U. L 216 z 11.8.2016, s. 26). 



ZAŁĄCZNIK 

Polska Obszary, o których mowa w art. 1 Data zakończenia 
stosowania środków 

Okręg 
zapowietrzony 

Granica tego okręgu zapowietrzonego przebiega: 

a) od wschodu – od północnej granicy miejscowości Sanie Dąb na połud
nie drogą łączącą miejscowość Sanie Dąb z miejscowością Kołaki Koś
cielne do przecięcia z rzeką Dąb, dalej wzdłuż rzeki Dąb na połud
niowy wschód, następnie wzdłuż granicy lasu przy zachodniej granicy 
miejscowości Tybory-Olszewo, następnie wzdłuż drogi łączącej miejs
cowość Tybory-Olszewo z miejscowością Tybory-Kamianka, następnie 
po zachodniej stronie miejscowości Tybory-Kamianka do drogi łączącej 
miejscowość Tybory-Kamianka z miejscowością Jabłonka Kościelna, na
stępnie na południe do cieku wodnego łączącego staw Kamianka 
z rzeką Jabłonka, następnie do ujścia cieku do rzeki Jabłonka, następnie 
w linii prostej na południe do skrzyżowania drogi nr 66 z drogą łą
czącą miejscowość Jabłonka Kościelna z miejscowością Miodusy-Litwa; 

b)  od południa – drogą nr 66 w kierunku zachodnim do przecięcia rzeki 
Jabłonka z drogą nr 66, następnie wzdłuż południowej granicy miejs
cowości Faszcze do rzeki Jabłonka, dalej w kierunku zachodnim 
wzdłuż rzeki Jabłonka do granicy pomiędzy miejscowością Wdziękoń 
Pierwszy i Wdziękoń Drugi, a następnie w linii prostej na północ do 
drogi nr 66, dalej drogą nr 66 na zachód do przecięcia cieku wodnego 
z drogą nr 66 na wysokości miejscowości Wdziękoń Pierwszy; 

c)  od zachodu – na północ wzdłuż cieku wodnego do granicy lasu, dalej 
wzdłuż wschodniej granicy rezerwatu „Grabówka”, a następnie wschod
nią granicą lasu do drogi łączącej miejscowość Grabówka z miejscowoś
cią Wróble-Arciszewo; 

d) od północy – w linii prostej na wschód do rzeki Dąb poniżej miejsco
wości Czarnowo Dąb, następnie wzdłuż linii prostej na wschód wzdłuż 
północnej granicy miejscowości Sanie Dąb do drogi łączącej miejsco
wość Sanie Dąb z miejscowością Kołaki Kościelne. 

Granica tego okręgu zapowietrzonego przebiega: 

a) od północy – od miejscowości Konowały drogą gminną do skrzyżowa
nia z Szosą Kruszewską, następnie Szosą Kruszewską wzdłuż południo
wej granicy lasu do zjazdu na miejscowość Kruszewo; 

b)  od zachodu – przez miejscowość Kruszewo wzdłuż wschodniej granicy 
doliny Narwi na wysokości miejscowości Waniewo do granicy z powia
tem wysokomazowieckim; 

c) od południa – od granicy z powiatem wysokomazowieckim wzdłuż za
chodniego brzegu doliny Narwi; 

d)  od wschodu – od zachodniego brzegu doliny Narwi w linii prostej do 
Topilec-Kolonia, następnie w linii prostej do miejscowości Konowały.  

15 października 
2016 r. 
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Polska Obszary, o których mowa w art. 1 Data zakończenia 
stosowania środków 

Granica tego okręgu zapowietrzonego przebiega: 

a)  od północy – od skrzyżowania drogi nr 63 z drogą do zakładu karnego 
w Czerwonym Borze łukiem w kierunku miejscowości Polki Teklin, na
stępnie powyżej tej miejscowości do skrzyżowania z rzeką Gać do 
wschodniej granicy stawów rybnych w okolicach miejscowości Poryte 
Jabłoń; 

b)  od wschodu – wzdłuż wschodniej granicy stawów rybnych w okolicach 
miejscowości Poryte Jabłoń w kierunku drogi łączącej miejscowość Po
ryte Jabłoń z drogą nr 66 wzdłuż zachodniej granicy tej miejscowości 
w kierunku drogi nr 63; 

c)  od południa – od drogi nr 63 powyżej miejscowości Stare Zakrzewo 
wzdłuż drogi łączącej tą miejscowość z miejscowością Tabędz wzdłuż 
zachodniej i północnej granicy tej miejscowości; 

d) od zachodu – linia prosta w kierunku północnym do zachodniej gra
nicy miejscowości Bacze Mokre, od zachodniej granicy Bacze Mokre li
nia prosta w kierunku północno-wschodnim do drogi do zakładu kar
nego w Czerwonym Borze, następnie wzdłuż tej drogi do drogi nr 63. 

Granica tego okręgu zapowietrzonego przebiega: 

a)  od północy – od granicy powiatu wysokomazowieckiego, wzdłuż cieku 
wodnego Brok Mały do miejscowości Miodusy Litwa, po jej połud
niowo-zachodniej stronie; od granicy powiatu zambrowskiego w kie
runku miejscowości Krajewo Białe, wzdłuż południowej granicy tej 
miejscowości, następnie wzdłuż drogi w kierunku miejscowości Stary 
Skarżyn; 

b)  od zachodu – wzdłuż zachodniej granicy miejscowości Stary Skarżyn 
do skrzyżowania z ciekiem wodnym Brok Mały, w kierunku połud
niowo-wschodnim poniżej miejscowości Zaręby Krztęki do granic po
wiatu zambrowskiego; 

c) od południa – od granic powiatu zambrowskiego wzdłuż cieku wod
nego biegnącego w stronę miejscowości Kaczyn Herbasy; 

d)  od wschodu – wzdłuż drogi przebiegającej od miejscowości Miodusy 
Litwa przez miejscowość Święck Nowiny. 

Granica tego okręgu zapowietrzonego przebiega: 

a)  od północy – od południowej strony miejscowości Kierzki w kierunku 
wschodnim do drogi 671 powyżej północnej granicy miejscowości 
Czajki; 

b) od wschodu – od drogi 671 do miejscowości Jabłonowo Kąty, następ
nie w kierunku południowym wzdłuż zachodniego brzegu rzeki 
Awissa; następnie do drogi Idźki Średnie–Kruszewo Brodowo od za
chodniej strony miejscowości Kruszewo Brodowo;  
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Polska Obszary, o których mowa w art. 1 Data zakończenia 
stosowania środków 

c)  od południa – od drogi 671 na wysokości miejscowości Idźki-Wykno 
wzdłuż drogi łączącej miejscowość Sokoły z miejscowością Jamiołki- 
Godzieby; 

d)  od zachodu – od miejscowości Jamiołki Godzieby wzdłuż wschodniego 
brzegu rzeki Śliny do miejscowości Jamiołki Kowale, następnie w kie
runku północnym przez miejscowość Stypułki borki do drogi Kierzki– 
Czajki po wschodniej stronie miejscowości Kierzki. 

Granica tego okręgu zapowietrzonego przebiega: 

a) od wschodu – od granicy miasta Bielsk Podlaski przy ulicy Adama Mic
kiewicza wzdłuż wschodnich obrzeży miasta Bielsk Podlaski; 

b)  od południa – wzdłuż południowych obrzeży miasta Bielsk Podlaski do 
miejscowości Piliki z uwzględnieniem miejscowości Piliki i dalej w linii 
prostej do drogi krajowej nr 66; 

c)  od zachodu – od drogi krajowej nr 66 w kierunku zachodnich obrzeży 
miejscowości Augustowo z uwzględnieniem miejscowości Augustowo, 
ze wsi Augustowo w linii prostej do skrzyżowania toru kolejowego 
z drogą lokalną 1575B; 

d)  od północy – od skrzyżowania toru kolejowego z drogą lokalną 1575B 
wzdłuż północnych obrzeży miasta Bielsk Podlaski do granicy miasta 
Bielsk Podlaski przy ulicy Adama Mickiewicza. 

Okręg zagrożony Poniższy obszar z wyłączeniem okręgu zapowietrzonego określonego po
wyżej: 

—  powiat łomżyński – gmina Łomża; 

— powiat zambrowski – miasto Zambrów, gminy Zambrów i Kołaki Koś
cielne; 

— powiat wysokomazowiecki – gminy Kulesze Kościelne, Wysokie Mazo
wieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Kobylin Borzymy, Sokoły, 
Czyżew; 

—  powiat białostocki – gminy Choroszcz, Turośń Kościelna, Łapy; 

—  powiat bielski – miasto Bielsk Podlaski, gmina Bielsk Podlaski i Orla. 

15 października 
2016 r.   
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