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ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: 

zielonogórskiego, świebodzińskiego i Miasta Zielona Góra 

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

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

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

rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960 oraz z 2016 r. poz. 2260), na wniosek 

Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 24 stycznia 2017 r. zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa obszar zapowietrzony i zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej 

grypy ptaków (HPAI), sposób oznakowania tych obszarów oraz zakazy i nakazy obowiązujące na 

tych obszarach, w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby w gospodarstwie położonym w 

powiecie zielonogórskim w miejscowości Sulechów, ul. Siłaczki 15. 

§ 2. Określa się: 

1) obszar zapowietrzony, na którym występuje wysoce zjadliwa grypa ptaków, o promieniu co 

najmniej 3 km wokół ogniska choroby, gdzie zewnętrzna granica obszaru przebiega w sposób 

następujący: 

 a) na zachodzie od przecięcia się drogi  S-3 z drogą nr 278 w kierunku północnym wzdłuż 

drogi  S-3  do wysokości miejscowości Dębinka, a następnie na wschód wzdłuż drogi gminnej do 

miejscowości Brzezie i dalej na wschód do skrzyżowania z drogą Buków - Sulechów i dalej w 

kierunku południowym do skrzyżowania z linią kolejową,  a następnie w kierunku wschodnim do 

drogi Łęgowo - Sulechów i dalej w kierunku  południowym do drogi nr 32, a następnie łukiem do 

drogi nr 278 i dalej na zachód łukiem do drogi nr 3 i S-3, a następnie wzdłuż drogi S-3 do miejsca 

wyjścia, 

 b) w obszarze zapowietrzonym znajdują się następujące miejscowości położone w gminie 

Sulechów: Sulechów, Krężoły, Obłotne, Kruszyna, Brzezie  

k. Sulechowa, Dębinka; 

2) obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków o promieniu co najmniej 10 km 

wokół ogniska choroby określa się granicami administracyjnymi obejmującymi: 

 a) terenie powiatu zielonogórskiego: 

  - w gminie Sulechów cały obszar miejscowości: Mozów, Kije, Łochowo, Głogusz, 

Kalsk, Buków, Łęgowo, Karczyn, Klępsk, Nowy Klępsk, Górzykowo, Cigacice, Górki Małe, 

Leśna Góra, Nowy Świat, Szabliska, 

  - w gminie Babimost cały obszar miejscowości: Janowiec, Stare Kramsko, 

  - w gminie Kargowa cały obszar miejscowości: Okunin, Smolno Małe, Smolno 

Wielkie, 

  - w gminie Trzebiechów  cały obszar miejscowości: Ostrzyce, Podlegórz, Radowice,  

Borek, Głuchów, Głęboka, 

  b) na terenie Miasta Zielona Góra cały obszar ulicy Stożne, 

 c) Na terenie powiatu świebodzińskiego: 
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  - w gminie Skąpe cały obszar miejscowości: Niekarzyn, 

  - w gminie Świebodzin cały obszar miejscowości: Kępsko. 

§ 3. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 pkt 1 nakazuje się: 

1) odosobnić drób lub inne ptaki w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w 

innym miejscu w gospodarstwie w sposób: 

— uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych 

gospodarstwach, 

— ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami; 

2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do 

transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych 

środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych 

przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków; 

3) posiadaczowi zwierząt niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza 

weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności 

zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie; 

4)  odosobnić drób znajdujący się w gospodarstwie w poszczególnych kurnikach lub innych 

pomieszczeniach, w którym jest on przetrzymywany; 

5)  wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z 

gospodarstw utrzymujących drób; 

6)  przeprowadzać kontrole ruchu pojazdów przewożących drób, tuszki, zwłoki drobiu i jaja 

wylęgowe. 

2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 pkt 1 zakazuje się: 

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków 

utrzymywanych w gospodarstwach; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że powiatowy lekarz 

weterynarii wyrazi zgodę, o której mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752);  

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki 

oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego; 

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu 

odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na 

obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw 

oraz transportu kolejowego; 

5) targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj 

konsumpcyjnych; 

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało 

pozyskane: 

— z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane                              

i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru 

zapowietrzonego lub 

— co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy 

ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym 

pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce 

zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego. 

 

§4. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 pkt 2  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. 
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 2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 pkt 2  zakazuje się: 

1)  przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt 

jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi 

zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków 

bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy 

ptaków; 

2)  przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności  

i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów 

wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem 

zagrożonym, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę,  

o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752); 

3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego 

gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że 

powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę´ na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie; 

4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że powiatowy lekarz 

weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie; 

5)  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne 

ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego; 

6) targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj 

konsumpcyjnych. 

§ 5. 1. Nakazuje się oznakowanie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, o których mowa  w § 

2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru tablic ostrzegawczych o następującej treści:  

1) „GRYPA PTAKÓW 

OBSZAR ZAPOWIETRZONY 

WPROWADZANIE 

I WYPROWADZANIE ZWIERZĄT 

WZBRONIONE”; 

2) „GRYPA PTAKÓW 

OBSZAR ZAGROŻONY 

WPROWADZANIE 

I WYPROWADZANIE ZWIERZĄT 

WZBRONIONE”. 

2. Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a 

napisy czytelne. 

3. Tablice należy umieścić na drogach publicznych i prywatnych. 

§ 6.  Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na wszystkich przejściach między obszarami 

zagrożonymi i zapowietrzonymi. 

§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 3 i 4 obowiązują, do momentu ich odwołania, 

wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 2. 
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§ 8.  Wykonanie rozporządzenie powierza się: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Zielonej 

Górze, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Świebodzinie, Staroście Zielonogórskiemu, Staroście 

Świebodzińskiemu, Prezydentowi Miasta Zielona Góra, Burmistrzowi Sulechowa, Burmistrzowi 

Babimostu, Burmistrzowi Kargowej, Burmistrzowi Świebodzina, Wójtowi Gminy Skąpe, Wójtowi 

Gminy Trzebiechów, Komendantowi Miejskiemu Policji w Zielonej Górze, Komendantowi 

Powiatowemu Policji w Świebodzinie, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w 

Zielonej Górze, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, 

Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Państwowemu Powiatowemu 

Inspektorowi Sanitarnemu w Zielonej Górze, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 

w Świebodzinie, właściwym terytorialnie nadleśnictwom, właściwym zarządcom dróg i Zarządowi 

Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze. 

§ 9. 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 
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