
ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego 

wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych 

obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014r., poz. 1539, z 2015r., poz. 266 i 470 oraz  

z 2016r., poz. 1605) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. z 2015r., poz. 525 i 1960), na wniosek Zastępcy Lubuskiego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 30 grudnia 2016r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia 

obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków 

(HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych 

obszarach (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 2674, 2675, 2708, 2745, 2776 i 2803) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) po pkt 3h dodaje się pkt 3i, 3j i 3k w brzmieniu: 

„3i) ognisko nr 12 – ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdzone w stadzie indyków  

w gospodarstwie w miejscowości Stare Polichno; 

3j) ognisko nr 13 - ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdzone w stadzie kaczek  

w gospodarstwie w miejscowości Płonica 49; 

3k) ognisko nr 14 –ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdzone w stadzie brojlera 

kurzego w gospodarstwie w miejscowości Stare Polichno”, 

b) po pkt 6h  dodaje się pkt 6i, 6j i 6k w brzmieniu: 

„6i) obszar zapowietrzony nr 12 – obszar zapowietrzony wyznaczony wokół ogniska nr 12; 

6j) obszar zapowietrzony nr 13 – obszar zapowietrzony wyznaczony wokół ogniska nr 13; 

6k) obszar zapowietrzony nr 14– obszar zapowietrzony wyznaczony wokół ogniska nr 14”, 

c) w pkt 9h kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9i, 9j i 9k w brzmieniu: 

„9i) obszar zagrożony nr 12 – obszar zagrożony wyznaczony wokół ogniska nr 12; 

9j) obszar zagrożony nr 13 – obszar zagrożony wyznaczony wokół ogniska nr 13; 

9k) obszar zagrożony nr 14 – obszar zagrożony wyznaczony wokół ogniska nr 14”; 

2) po § 5h dodaje się § 5i, 5j i 5k w brzmieniu: 



„§ 5i. 1. Teren wokół ogniska nr 12 o promieniu co najmniej 3 km od tego miejsca określa się 

obszarem zapowietrzonym nr 12 w następujący sposób: Rozpoczynając od punktu przecięcia 

działek katastralnych nr 398, 397 w miejscowość Santok z działkami katastralnymi nr 88 i 81  

w miejscowości Stare Polichno linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po łuku, 

do przecięcia działek katastralnych nr 182, 202, 121/1 w miejscowości Nowe Polichno. Następnie 

linia granicy biegnie w kierunku południowym do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 158  

z drogą wojewódzką nr 159, po czym lekko się załamuje i biegnie po łuku do punktu na drodze nr 

159 na wysokości posesji nr 23 w miejscowości Dobrojewo. Następnie linia granicy biegnie 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 159, do skrzyżowania tej drogi wojewódzkiej z drogą powiatową  

nr 1352F, po czym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 1351F z drogą gminną nr 004911F. Następnie linia granicy zmienia kierunek na 

zachodni i biegnie, przecinając rzekę Wartę, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 22, 23, 28, 

29 (Nadleśnictwo Skwierzyna). W tym miejscu linia granicy zmienia swój kierunek na północny  

i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 8, 9, 14, 15 (Nadleśnictwo Skwierzyna), po 

czym biegnie w tym samym kierunku, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 217/1  

w miejscowości Górki z działką katastralną 250/3 w miejscowości Borek i działką katastralną  

nr 290 w miejscowości Ciecierzyce. Następnie linia granicy zmienia kierunek na północno-

wschodni i biegnie, po łuku, do przecięcia działek katastralnych nr 398, 397 w miejscowość 

Santok z działkami katastralnymi nr 88 i 81 w miejscowości Stare Polichno, skąd rozpoczęto opis. 

2. Teren wokół ogniska nr 12 o promieniu co najmniej 10 km od tego miejsca określa się 

obszarem zagrożonym nr 12 w następujący sposób: rozpoczynając od punktu przecięcia oddziału 

leśnego nr 554, 564, 565 (Nadleśnictwo Kłodawa) linia granicy biegnie w kierunku wschodnim do 

punktu przecięcia oddziału leśnego nr 388, 389, 392 (Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie). W tym 

miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie, przecinając linię 

kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Krzyż, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 106/1, 107/5, 

112/2 w miejscowości Lipki Małe. Następnie linia granicy zmienia kierunek na południowy i 

biegnie po łuku, przecinając drogę powiatową nr 1359F, mijając od strony zachodniej 

miejscowość Baranowice, przecinając drogę wojewódzką nr 158, do punktu przecięcia oddziału 

leśnego nr 3, 4, 31, 32 (Nadleśnictwo Karwin). W tym miejscu linia granicy dalej biegnie  

w kierunku południowym, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 257, 258, 290, 291 

(Nadleśnictwo Karwin), po czym dalej po łuku, w kierunku południowym, linia granicy biegnie do 

punktu przecięcia oddziału leśnego nr 353, 354, 414, 415 (Nadleśnictwo Międzychód). Następnie 

linia granicy biegnie w kierunku południowym, do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 159 i drogi 

wojewódzkiej 159, po czym zmienia kierunek na zachodni i biegnie, przecinając rzekę Wartę, 

drogę ekspresową S3, do punktu przecięcia przedziału leśnego nr 141, 142, 185, 186 

(Nadleśnictwo Skwierzyna). W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na północny, i biegnie 

do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1395F z drogą gminną nr 001315F, i biegnie dalej  

w tym samym kierunku, przecinając drogę ekspresową S3, linię kolejową relacji Gorzów Wlkp. – 

Skwierzyna, do skrzyżowania ulicy Kobylogórskiej z ulica Kujawską w miejscowości Gorzów 

Wlkp. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie, przecinając 

kanał Siedlicki, rzekę Wartę, linię kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Skwierzyna, do skrzyżowania 

drogi wojewódzkiej nr 158 z ulicą Lawendową. Następnie, dalej w kierunku północno-

wschodnim, linia granicy biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 554, 564, 565 

(Nadleśnictwo Kłodawa), skąd rozpoczęto opis. 



§ 5j. 1. Teren wokół ogniska nr 13 o promieniu co najmniej 3 km od tego miejsca określa się 

obszarem zapowietrzonym nr 13 w następujący sposób: rozpoczynając od punktu przecięcia drogi 

powiatowej nr 1282F z drogą prowadzącą do posesji nr 14 w miejscowości Koszęcin linia granicy 

biegnie w kierunku północnym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 18, 23 (Nadleśnictwo 

Lubniewice), po czym skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu przecięcia oddziału 

leśnego nr 17, 22, 23. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowy i biegnie od 

skrzyżowania ulicy Platynowej z drogą polną, przy posesji 3B w miejscowości Dzierżów. 

Następnie linia granicy załamuje się i biegnie w kierunku południowo - wschodnim, po łuku, do 

skrzyżowania drogi powiatowej nr 1395F z drogą prowadzącą między posesjami nr 23 i 25  

w miejscowości Krasowiec. Następnie linia granicy dalej biegnie w tym samym kierunku, do drogi 

gminnej 001321F, przy posesji nr 89 w miejscowości Bolemin, po czym zmienia kierunek na 

południowy i biegnie, przecinając drogę powiatową nr 1397F, do punktu przesunięcia oddziału 

leśnego nr 49, 50, 72, 73 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy biegnie w kierunki 

zachodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 54, 55, 78, 79 (Nadleśnictwo Lubniewice), 

po czym zmienia kierunek na północno-zachodni, omija od północy miejscowość Rudnica,  

i biegnie do skrzyżowania drogi kolejowej z ulica Lubuską w miejscowości Rudnica. Następnie 

linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 32, 33, 39 

(Nadleśnictwo Lubniewice).  

W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu przecięcia działki 

katastralnej nr 173, 201, 202, po czym dalej w kierunku północnym, przecinając rzekę Wartę, 

biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 142/4, 142/5 w miejscowości Chwałowice. Po 

czym dalej na północ do skrzyżowania dróg gminnych nr 000416F i 000414F, a następnie zmienia 

swój kierunek na wschodni i biegnie do punktu początkowego, skąd rozpoczęto opis. 

2. Teren wokół ogniska nr 13 o promieniu co najmniej 10 km od tego miejsca określa się 

obszarem zagrożonym nr 13 w następujący sposób: rozpoczynając od ronda Szczecińskiego  

w miejscowości Gorzów Wielkopolski, linia granicy biegnie w kierunku wschodnim, po łuku, 

wzdłuż ulicy Myśliborskiej, do ronda Myśliborskiego, po czym wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja 

biegnie do skrzyżowania z ulicą Estkowskiego. Następnie, przecinając rzekę Wartę, biegnie  

w kierunku ronda Św. Jerzego. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowo-

wschodnim, do punktu ulicy Wylotowej przy posesji nr 109 (droga powiatowa nr 1398F). 

Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym i biegnie, po łuku, do skrzyżowania 

drogi gminnej 001306F (ulica Brzozowa), Osiedle Poznańskie) z drogą nr 001417F prowadzącą do 

posesji nr 75. Następnie, biegnąc po łuku w kierunku południowym, linia granicy dociera do 

skrzyżowania ulicy Krupczyńskiej z drogą prowadzącą między posesjami nr 28 i 29  

w miejscowości Deszczno. Następnie linia granicy biegnie w tym samym kierunku, przecinając 

linię kolejową relacji Gorzów-Skwierzyna, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 32, 33, 45, 46 

(Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym, 

przecinając drogę ekspresową S3, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 70, 71, 91, 92 

(Nadleśnictwo Skwierzyna), po czym biegnie w tym samym kierunku, po łuku, do kolejnego 

punktu przecięcia oddziału leśnego nr 137, 138, 181, 182(Nadleśnictwo Skwierzyna).  



Następnie, biegnąc dalej w tym samym kierunku, linia granicy dociera do kolejnego punktu 

przecięcia oddziału leśnego nr 285, 286, 318, 319 (Nadleśnictwo Skwierzyna), po czym po łuku 

linia granicy dociera do kolejnego punktu przecięcia oddziału leśnego (Nadleśnictwo Lubniewice). 

Następnie linia granicy zmienia kierunek na zachodni i biegnie, przecinając drogę wojewódzką 

136, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 361, 362, 389, 390 (Nadleśnictwo Lubniewice).  

W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do kolejnego 

punktu przecięcia oddziału leśnego, nr 323, 324, 372, 373 (Nadleśnictwo Lubniewice). W tym 

miejscu linia granicy zmienia kierunek na północny, i biegnie po łuku, przecinając drogę krajową 

nr 22, omijając od strony wschodniej miejscowość Krasnołęg, po czym przecina kanał Bema  

i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1283F z drogą prowadzącą do posesji nr 22  

w miejscowości Czartów. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północnym, po łuku, 

przecinając rzekę Wartę, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1391F z drogą prowadzącą do 

posesji nr 22 w miejscowości Podjenin. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na 

północno-wschodni i biegnie, po łuku, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 132 (ulica 

Mickiewicza) z ulicą Szkolną w miejscowości Bogdaniec. Następnie linia granicy biegnie  

w kierunku północno-zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 721, 722, 749, 750 

(Nadleśnictwo Bogdaniec), po czym, dalej biegnąc po łuku w kierunku północno-wschodnim linia 

dociera do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 659, 660, 676 (Nadleśnictwo Bogdaniec). W tym 

miejscu linia granicy zmienia swój kierunek na wschodni i przecinając drogę ekspresową S3 

biegnie w kierunku wschodnim do ronda Szczecińskiego w miejscowości Gorzów Wlkp., skąd 

rozpoczęto opis. 

§ 5k. 1. Teren wokół ogniska nr 14 o promieniu co najmniej 3 km od tego miejsca określa się 

obszarem zapowietrzonym nr 14 w następujący sposób: rozpoczynając od punktu przecięcia 

działki katastralnej nr 410, 405, 404 w miejscowości Santok, linia granicy biegnie w kierunku 

wschodnim, przecinając rzekę Noteć, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 9, 11/1, 11/2  

w miejscowości Stare Polichno. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowo-

wschodni i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401F z drogą prowadzącą do posesji nr 

13 w miejscowości Małe Polichno. Dalej linia granicy biegnie w kierunku południowo-

wschodnim, po łuku, przecinając drogę wojewódzką nr 158, do punktu przecięcia oddziału leśnego 

nr 20, 21, 48, 49 (Nadleśnictwo Karwin), po czym załamuje się i biegnie w kierunku 

południowym, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 112, 113, 146, 147 (Nadleśnictwo 

Karwin). Następnie linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, do punktu przecięcia działki 

katastralnej nr 336, 288, 289 w miejscowości Gościnowo, po czym biegnie dalej w tym samym 

kierunku, po łuku, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 202, 194/6, 195/7 w miejscowości 

Warcin. Następnie linia granicy zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie, przecinając 

rzekę Wartę do skrzyżowania drogi gminnej nr 001328F z droga prowadzącą do posesji 85, 83a, 

83 w miejscowości Borek, po czym zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu przecięcia 

działki katastralnej nr 212, 213, 200 w miejscowości Santok, po czym biegnie, przecinając rzekę 

Wartę i drogę wojewódzką nr 158, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 410, 405, 404  

w miejscowości Santok, skąd rozpoczęto opis. 



2. Teren wokół ogniska nr 14 o promieniu co najmniej 10 km od tego miejsca określa się 

obszarem zagrożonym nr 14 w następujący sposób: rozpoczynając od punktu przecięcia oddziału 

leśnego nr 602, 603, 616, 617 (Nadleśnictwo Kłodawa), linia granicy biegnie w kierunku 

wschodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 393, 392, 389 (Nadleśnictwo Strzelce 

Krajeńskie), po czym biegnie dalej, przecinając linię kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Krzyż, do 

skrzyżowania ulicy Zamkowej z ulicą Kolejową w miejscowości Górki Noteckie. Dalej biegnąc  

w tym samym kierunku, po łuku, linia granicy przecina drogę powiatową  

nr 1365F i dociera do mostku na rzece Maślanka, który prowadzi do drogi na posesję nr 8 w 

miejscowości Górczyna. Następnie linia granicy zmienia kierunek na południowy i biegnie, 

przecinając rzekę Noteć, kanał Goszczanowski, drogę wojewódzką nr 158, do punktu przecięcia 

oddziału leśnego nr 27, 28, 57, 58 (Nadleśnictwo Karwin). Następnie, biegnąc dalej po łuku w 

kierunku południowym, linia granicy dociera do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 217, 218, 

281, 282 (Nadleśnictwo Międzychód), po czym zmienia swój kierunek na południowo-zachodni i 

biegnie, przecinając drogę wojewódzką nr 159, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 363, 364, 

424, 425. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na zachodni i biegnie, przecinając rzekę 

Wartę, drogę ekspresową S3, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 164, 165, 176, 1777 

(Nadleśnictwo Skwierzyna). Tutaj linia granicy zmienia kierunek na północno-zachodni  

i biegnie do skrzyżowania ulicy Lipowej z ulicą Brzozowiecką w miejscowości Glinik, po czym 

dalej w tym samym kierunku, po łuku, linia granicy biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 

1395F z droga prowadzącą do posesji nr 12, w miejscowości Maszewo. Następnie linia granicy 

biegnie po łuku w kierunku północnym, przecinając drogę ekspresową S3, do skrzyżowania ulicy 

Łagodzińskiej z ulicą Karnińską w miejscowości Gorzów Wlkp. Następnie linia granicy biegnie  

w kierunku północnym do skrzyżowania ulicy Strażackiej z ulicą Wylotową w miejscowości 

Gorzów Wlkp., po czym zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie, przecinając rzekę 

Wartę, linię kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Krzyż, do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 158 

z drogą powiatową nr 1406F w miejscowości Wawrów. Następnie linia granicy biegnie dalej  

w tym samym kierunku, po łuku i dociera do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 553, 554, 563, 

564 (Nadleśnictwo Kłodawa), po czym zmienia kierunek na wschodni i biegnie, przecinając drogę 

powiatową nr 1405F do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 602, 603, 616, 617 (Nadleśnictwo 

Kłodawa), skąd rozpoczęto opis.”; 

3) w § 6: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zapowietrzonych, o których mowa w § 3, 4, 

5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j i 5k nakazuje się:”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zapowietrzonych, o których mowa w § 3, 4, 

5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j i 5k zakazuje się:”; 

4) w § 7: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zagrożonych, o których mowa w § 3, 4, 5, 

5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j i 5k  nakazuje się niezwłoczne czyszczenie i odkażanie 

środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich 

mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które 

mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.”, 



b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2. W gospodarstwach znajdujących się na obszarach zagrożonych, o których mowa w § 3, 4, 5, 

5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5, 5g, 5h, 5i, 5j i 5k  zakazuje się:”; 

5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1. Nakazuje się oznakowanie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, o których mowa  

w § 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f i 5g, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru tablic 

ostrzegawczych o następującej treści: „GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY. 

WPROWADZANIE I WYPROWADZANIE ZWIERZĄT WZBRONIONE”, „GRYPA 

PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY. WPROWADZANIE I WYPROWADZANIE ZWIERZĄT 

WZBRONIONE ”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego 

rozporządzenia.”; 

6) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 6 i 7 obowiązują, do momentu ich odwołania, 

wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 3, 

4, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j i 5k.”. 

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

zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego. 

Wz Wojewody Lubuskiego  

Wicewojewoda Lubuski 

Robert Paluch 

 


