
ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 8 lutego 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 lutego 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, 81, 163, 201 i 
322) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 3n otrzymuje brzmienie: 

„3n) wygaszone ognisko nr 17 - wygaszone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdzone w stadzie 
gęsi w miejscowości Przytoczna;”; 

2) w § 6: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia: 

- skreśla się wyrazy „i 5n”, 

- przed wyrazem „5m” kropkę zastępuje się spójnikiem „i”, 

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia: 

- skreśla się wyrazy „i 5n”, 

- przed wyrazem „5m” kropkę zastępuje się spójnikiem „i”; 

3) w § 7: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zagrożonych, o których mowa w § 4, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 

5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l, 5m i 5n oraz w obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 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 w obszarach zagrożonych, o których mowa w § 4, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 
5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l, 5m i 5n oraz w obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 5n zakazuje 
się:”. 

§ 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 


