
ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 7 stycznia 2017 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 oraz z 2016r., poz. 2260), na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii z dnia 6 stycznia 2017r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 16 grudnia 2016r. 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 z 2016r., poz. 2674, 2675, 2708, 2745, 2776, 2803 i 2832 oraz z 2017r., poz. 60) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) po pkt 3m dodaje się pkt 3n w brzmieniu: 

„3n) ognisko nr 17 – ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdzone w stadzie indyków  

w gospodarstwie w miejscowości Przytoczna;”, 

b) po pkt 6m dodaje się pkt 6n w brzmieniu: 

„6n) obszar zapowietrzony nr 17 – obszar zapowietrzony wyznaczony wokół ogniska nr 17;”, 

c) w pkt 9m kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9n w brzmieniu: 

„9n) obszar zagrożony nr 17 – obszar zagrożony wyznaczony wokół ogniska nr 17.”; 

2) po § 5m dodaje się § 5n w brzmieniu: 

„§ 5n. 1. Teren wokół ogniska nr 17 o promieniu co najmniej 3 km od tego miejsca określa się obszarem 

zapowietrzonym nr 17 w następujący sposób: rozpoczynając od punktu przecięcia oddziału leśnego nr 370, 

371, 389, 390 (Nadleśnictwo Międzychód) linia granicy obszaru biegnie w kierunku wschodnim 

przecinając drogę wojewódzką nr 192, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 386, 407, 408 

(Nadleśnictwo Międzychód). 

Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku południowym, przecinając drogę 

gminną nr 004313F, oddział leśny nr 431 (Nadleśnictwo Międzychód), do skrzyżowania drogi krajowej  

nr 24 z drogą powiatową nr 1323F. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku południowym, 

przecinając linię kolejową, oddziały leśne Nadleśnictwa Międzychód, do punktu przecięcia oddziału 

leśnego nr 519, 520, 528, 529 (Nadleśnictwo Międzychód). Następnie linia granicy zmienia swój kierunek  

i biegnie w kierunku zachodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1327F z drogą gminną nr 004305F 

w miejscowości Lubikowo. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na północny i biegnie po łuku 

przecinając drogę krajową nr 24 na wysokości wjazdu do miejscowości Przytoczna, obejmując całą 

miejscowość Przytoczna. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku północnym nad zbiornikiem 

wodnym „Nadolno”, obejmując cały ten zbiornik. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na 

wschodni i biegnie po łuku, omijając od strony południowej zabudowania miejscowości Dębówko, do 

punktu przecięcia oddziału leśnego nr 370, 371, 389, 390 (Nadleśnictwo Międzychód), skąd rozpoczęto 

opis. 

Miejscowości znajdujące się w obszarze zapowietrzonym – w gminie Przytoczna: Przytoczna, Goraj, 

Lubikowo. 



2. Teren wokół ogniska nr 17 o promieniu co najmniej 10 km od tego miejsca określa się obszarem 

zagrożonym nr 17 w następujący sposób: rozpoczynając od punktu przecięcia oddziału leśnego nr 251, 252, 

317, 318 (Nadleśnictwo Międzychód) granica obszaru biegnie w kierunku wschodnim do punktu przecięcia 

oddziału leśnego nr 432, 465 (Nadleśnictwo Międzychód) i granicy powiatu międzyrzeckiego 

(województwa lubuskiego) i powiatu międzychodzkiego (województwa wielkopolskiego). Następnie linia 

granicy biegnie wzdłuż granicy powiatu międzyrzeckiego i powiatu międzychodzkiego w kierunku 

południowym do miejscowości Stoki, gmina Pszczew, obejmując całą miejscowość Stoki. Następnie 

granica zmienia swój kierunek na południowo-zachodni i biegnie w kierunku miejscowości Pszczew, 

obejmując całą miejscowość Pszczew i jezioro Pszczewskie. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek 

na zachodni i biegnie, przecinając linię kolejową nr 364 relacji Wierzbno – Rzepin, do punktu przecięcia 

oddziału leśnego nr 42, 43, 51, 52 (Nadleśnictwo Trzciel). Następnie linia granicy zmienia swój kierunek 

na północno-zachodni i biegnie, przecinając drogę powiatową nr 1326F, do punktu przecięcia oddziału 

leśnego nr 2286A, 301A, 301B (Nadleśnictwo Międzyrzecz). Następnie linia granicy zmienia swój 

kierunek na północny i biegnie, przecinając drogę powiatową nr 1319F, do punktu przecięcia oddziału 

leśnego nr 151,152, 174, 175 (Nadleśnictwo Międzyrzecz). Następnie linia granicy biegnie dalej  

w kierunku północnym, przecina drogę krajową nr 24 oraz drogę powiatową nr 1321F, obejmując całą 

miejscowość Chełmsko i po łuku biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 59, 60, 71, 72 

(Nadleśnictwo Międzyrzecz). Następnie linia granicy, biegnąc dalej po łuku, w kierunku północnym, 

przecina rzekę Wartę, drogę wojewódzką nr 199 i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 266, 

267, 332, 333 (Nadleśnictwo Międzychód). Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na północno-

wschodni i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 251, 252, 317, 318 (Nadleśnictwo 

Międzychód), skąd rozpoczęto opis. 

Miejscowości znajdujące się w obszarze zagrożonym: 

- w gminie Skwierzyna – cały obszar miejscowości: Nowy Dwór, Skrzynica, Krobielewko, Leszczyny, 

Nadziejewki, Wiejce, 

- w gminie Przytoczna - cały obszar miejscowości: Chełmsko, Krasne Dłusko, Nowa Niedrzwica, 

Chełmicko, Stare Dłusko, Murowiec, Dębówko, Poręba, Gaj, Orłowce, Krobielewo, Nowiny, Stryszki, 

Stryszewo, Strychy, Wierzbno, Rybakowo, Folwark Heleny, Rokitno, Lubikówko, Twierdzielewo, 

- w gminie Pszczew – cały obszar miejscowości: Brzeźno, Nowe Gorzycko, Zielomyśl, Stoki, Nowy 

Folwark, Szarcz, Stołuń, Pszczew, 

- w gminie Międzyrzecz - cały obszar miejscowości: Kalsko, Bielany oraz w rejonie jeziora Głęboczek.”; 

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, 5k, 5l, 5m i 5n 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, 5k, 5l, 5m i 5n 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, 5k, 5l, 5m i 5n 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, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l, 5m i 5n 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, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l, 5m i 5n, 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, 5k, 5l, 5m i 5n.”; 

7) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Wykonanie rozporządzenie powierza się: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Gorzowie 

Wielkopolskim, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Międzyrzeczu, Powiatowemu Lekarzowi 

Weterynarii w Sulęcinie, Staroście Gorzowskiemu, Staroście Międzyrzeckiemu, Staroście Sulęcińskiemu, 

Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wójtowi Gminy Deszczno, Wójtowi Gminy Bogdaniec, 

Wójtowi Gminy Santok, Wójtowi Gminy Lubiszyn, Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica, Wójtowi 

Gminy Bledzew, Burmistrzowi Lubniewic, Burmistrzowi Miasta Skwierzyna, Wójtowi Gminy Krzeszyce, 

Wójtowi Gminy Przytoczna, Wójtowi Gminy Pszczew, Burmistrzowi Międzyrzecza, Komendantowi 

Miejskiemu Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Komendantowi Powiatowemu Policji w Międzyrzeczu, 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Sulęcinie, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej 

w Gorzowie Wielkopolskim, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, 

Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, Lubuskiemu Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Transportu Drogowego, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gorzowie 

Wielkopolskim, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Międzyrzeczu, Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sulęcinie, właściwym terytorialnie nadleśnictwom i Zarządowi 

Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie Wielkopolskim.”. 

§ 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. 

 Wojewoda Lubuski 

Władysław Dajczak 

 

 


