
  

ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2022 r. 

w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  

u ptaków dzikich na terenie powiatów wschowskiego i nowosolskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i pkt 8a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 1421 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przenośnych 

chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu 

zwierząt”) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 84, str. 1 z późn. zm.), a także art. 62 – 67 rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom 

umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. U. UE. L. z 2020r. Nr 174, str. 64 z późn. zm.), w związku 

z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich w miejscowości Sława, na terenie 

powiatu wschowskiego, na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 29 grudnia 2022r., 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się w sprawie strefę objętą zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej 

grypy ptaków (HPAI) u zwierząt dzikich.  

2. Za strefę, o której mowa w ust. 1 uznaje się teren obejmujący obszar powiatu wschowskiego i powiatu 

nowosolskiego. 

3. Strefę, o której mowa w ust. 1 określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia w części 

zaznaczonej kolorem zielonym. 

§ 2. Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje z § 4 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz 

zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) oraz 

z art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących 

zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania. 

§ 3. W strefie, o której mowa w § 1 ust. 1, nakazuje się utrzymywanie oraz karmienie i pojenie drobiu lub 

innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym 

zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim. 

§ 4. 1. Nakazuje się oznakowanie strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, poprzez ustawienie na 

zewnętrznej granicy tej strefy tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: 

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”. 

2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, 

oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych. 
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3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii drogach 

publicznych lub drogach wewnętrznych. 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się: właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii, 

właściwym miejscowo państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym, Starostom, Burmistrzom, 

Komendantom Policji, Komendantom Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, właściwym miejscowo 

nadleśniczym Powiatowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarze w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zarządcom dróg właściwym miejscowo ze względu na strefę 

opisaną w § 1. 

§ 6. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1. 

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 

Władysław Dajczak
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Załącznik 

do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 

z dnia 30 grudnia 2022r. 
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