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ROZPORZĄDZENIE 

WYKONAWCZE KOMISJI 

(UE) 2023/141 z dnia 19 

stycznia 2023 r. zmieniające 

załącznik I do rozporządzenia 

wykonawczego (UE) 2021/605 

ustanawiającego szczególne 

środki zwalczania 

afrykańskiego pomoru świń 

od 21.01.2023 

 

— gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim, 
— gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 42 

biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód 
od linii wyznaczonej przez 

drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w 
powiecie oleskim,  
— gmina Grodków w powiecie brzeskim, 
— gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie 
opolskim, 
— powiat miejski Opole, 

— gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, 
Olszanka, Skarbimierz w powiecie 
brzeskim, 
— gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, 
Popielów w powiecie opolskim, 
— powiat namysłowski, 

ROZPORZĄDZENIE 

WYKONAWCZE KOMISJI 

(UE) 2023/224 z dnia 2 lutego 

2023 r. zmieniające załącznik I 

do rozporządzenia 

wykonawczego (UE) 2021/605 

ustanawiającego szczególne 

środki zwalczania 

afrykańskiego pomoru świń 

od 04.02.2023 

 

— gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od 

zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego 
skrzyżowania na wschód od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości 
Kluczbork i dalej na północ 

od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w 
miejscowości Kluczbork do wschodniej gra 

nicy gminy, część gminy Wołczyn położona na północ od linii wyznaczonej przez 
drogę nr 42 w powiecie kluczborskim, 
— gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice, część gminy 
Rudniki położona na północ od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do 
skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód 

od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do 
skrzyżowania z drogą nr 42 

w powiecie oleskim, 
— gmina Grodków w powiecie brzeskim, 
— gminy Chrząstowice, Ozimek, Komprachcice, Niemodlin, Tułowice, część gminy 
Łubniany położona na południe 

od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę 

— gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, 
Olszanka, Skarbimierz w powiecie 
brzeskim, 
— gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, 
Popielów, Murów, część gminy Łubniany 
położona na północ od linii wyzna 

czonej przez drogę łączącą miejscowości 
Świerkle – Masów, ulicę Leśną w 
miejscowości Masów oraz na północ 

od ulicy Kolanowskiej biegnącej do 
wschodniej granicy gminy, część gminy 
Turawa położona na północ od linii 
wyznaczonej przez ulice Powstańców 
Śląskich –Kolanowską – Opolską – 
Kotorską w miejscowości Węgry i dalej 
na północ od drogi łączącej miejscowości 
Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów 
– Kadłub Turawski – Zakrzów 

Turawski biegnącą do wschodniej granicy 
gminy w powiecie opolskim, 
— gmina Lasowice Wielkie, część gminy 



Leśną w miejscowości Masów 

oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, 
część gminy Turawa położona na 

południe od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich – Kolanowską – 
Opolską – Kotorską w miejsco 

wości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry – Kotórz 
Mały – Turawa – Rzędów – Kad 

łub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w 
powiecie opolskim, 
— powiat miejski Opole 

Kluczbork położona na południe od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 42 

biegnącą od zachodniej granicy gminy do 
skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie 
od tego skrzyżowania na 

zachód od linii wyznaczonej przez drogę 
nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną 
w miejscowości Kluczbork 

i dalej na południe od linii wyznaczonej 
przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – 
Strzelecka w miejscowości Kluczbork 

do wschodniej granicy gminy, część 
gminy Wołczyn położona na południe od 
linii wyznaczonej przez drogę nr 42 

w powiecie kluczborskim, 

 

 

 


