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wg rozdzielnika

w związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego
pomoru Świń (ASF) istnieje konieczność podejmowania w województwie śląskim działań
zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia. Jednym z takich działań jest

lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

W celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji dotyczących odnalezionych padłych

dzików i ich szczątków, ustalono następujące zasady informowania:

zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików przyjmowane są całodobowo przez Powiatowe
Centra Zarządzania Kryzysowego (PCZK), działające na podstawie art. 18 ustawy o
zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2O07 r. (zgłoszenia można kierować również
za pośrednictwem numeru 112);

PCZK niezwłocznie_ przekazują informacje w powyższym zakresie do właściwego
powiatowego inspektoratu weterynarii;

sposób dalsŻego postępowania z odnalezionymi padłymi dzikami okieśla powiatowy

lekarz weterynarii;
powiatowi tekarze weterynarii udostępniają PCZK dane kontaktowe do bezpośredniego
przekazywan ia przed miotowych informacji;

Starostwa Powiatowe oraz Urzędy Miast i Gmin publikują, w tym na swoich stronach
internetowych, informację o konieczności zgłaszania odnalezionych padłych dzików do
PCZK oraz udostępniają niezbędne dane kontaktowe.

Proszę, o przekazanie informacji podległym pracownikom (członkom), wykonującym
zadania w terenie oraz wdrożenie do stosowania powyższych zasad. Szczególnej uwagi
wymagają tereny zalesione, ich otoczenie, pasy przydrożne, wysypiska śmieci, itp.
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Należy podkreślić, że w opinii ekspertów dziki nadal stanowią podstawowe Źrodło

zakazenia chorobą. Choroba przenoszona jest najczęściej przez zwierzęta poprzez kontakt ze

szczątkami padłych dzików oraz prze7ludzi ze względu na wykorzystywanie do konsumpcji

przetworzonego mięsa dzików (przewóz mięsa i wyrobów wędliniarskich oraz wyrzucanie ich

odpadów).
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Rozdzielnik:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Sosnowcu.

4. pKp polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich GÓrach.

5. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie.

6. Tauron Dystrybucja S.A.

7. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach.

8. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie.

9. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku Białej.

1-0. Regiona lny Zarząd Gospoda rki Wod n ej w G liwicach.

11. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

12. Region a lny Zarząd Gospod arki Wod n ej w Pozn an i u.

13. Regionalny7arząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

14. Państwowa Straż Rybacka.

15, Państwowa Straż Łowiecka.

].6. Komenda Wojewódzka Policjiw Katowicach.

17. Śląski Odział Straży Granicznej w Raciborzu.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach.

2. Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
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