
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 31/2021 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

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

i białogardzkiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. a i lit. 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) 

oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 oraz z 2021 r. poz. 1561), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się obszar zagrożony zakażeniem SARS-CoV-2 u norek o promieniu co najmniej 10 km wokół 

ognisk SARS-CoV-2 u norek obejmujący: 

1) w powiecie kołobrzeskim miasto Kołobrzeg; 

2) w powiecie kołobrzeskim w gminie Kołobrzeg miejscowości: 

Bezpraw, Błotnica, Bogucino, Bogusławiec, Budzimskie, Budzistowo, Drzonowo, Dźwirzyno, Głowaczewo, 

Grzybowo, Karcino, Kądzielno, Kopydłówko, Korzystno, Korzyścienko, Niekanin, Nowogardek, Nowy Borek, 

Obroty, Przećmino, Przylaski, Rościęcino, Sarbia, Sieradowo, Stary Borek, Stramnica, Zieleniewo; 

3) w powiecie kołobrzeskim w gminie Siemyśl miejscowości: Białokury, Byszewo, Charzyno, Grabowo, 

Izdebno, Kędrzyno, Mącznik, Morowo, Niemierze, Nieżyn, Paprocie, Siemyśl, Trzynik, Unieradz, 

Wszemierzyce; 

4) w powiecie kołobrzeskim w gminie Gościno miejscowości: Dargocice, Gościno-Dwór, Jarogniew, Jeziorki, 

Kamica, Karkowo, Lubkowice, Mołtowo, Myślino, Ołużna, Pławęcino, Pobłocie Małe, Skronie, Ząbrowo; 

miasto Gościno; 

5) w powiecie kołobrzeskim w gminie Dygowo miejscowości: Bardy, Czernin, Dębogard, Dygowo, 

Miechęcino, Pustary, Stramniczka, Świelubie, Włościbórz; 

6) w powiecie kołobrzeskim w gminie Ustronie Morskie teren leśny w okolicy miejscowości Bagicz; 

7) w powiecie kołobrzeskim w gminie Rymań teren leśny i polny w okolicy miejscowości Drozdowo; 

8) w powiecie białogardzkim w gminie Karlino: teren polny w okolicy miejscowości Wietszyno i Pobłocie 

Wielkie. 

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

1) nakazuje się: 

a) odosobnienie norek w miejscach ich dotychczasowego utrzymywania lub w innych zamkniętych 

obiektach w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający ich wydostanie się oraz kontakt ze zwierzętami 

i osobami postronnymi, 
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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 wyjeżdżających 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 2020 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, 

- 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 zagrożonego, 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: Burmistrzowi Gościna, Burmistrzowi Karlina, Prezydentowi 

Miasta Kołobrzeg, Wójtowi Gminy Dygowo, Wójtowi Gminy Kołobrzeg, Wójtowi Gminy Rymań, Wójtowi 

Gminy Siemyśl, Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. 

§ 5. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na 

obszarze powiatu kołobrzeskiego i białogardzkiego w tym przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 

w urzędach miejskich, urzędach gmin oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym. 

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

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

   
Wojewoda Zachodniopomorski 

 

 

Zbigniew Bogucki 
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