
  

ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 25 marca 2020 r. 

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

i słubickiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. a i b, 4, 5a, 7, 8a, 8b, 8d, 8f ustawy z dnia 11 marca 2004r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018r., poz. 1967; z 2020r., 

poz. 148 i 285) oraz art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2019r., poz. 1464) na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

z dnia 25 marca 2020r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem 

zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący w powiecie sulęcińskim, w gminie Krzeszyce, miejscowość 

Muszkowo. 

2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem 

zagrożonym, uznaje się teren obejmujący: 

l) w powiecie sulęcińskim: 

a) w gminie Krzeszyce miejscowości: Krępiny, Marianki, Zaszczytowo, Studzionka, Dzierżązna, Malta, 

Czartów, Krasnołęg, Świętojańsko, Krzeszyce, Karkoszów, Przemysław, Rudna, 

b) w gminie Sulęcin miejscowość: Trzebów, Drogomin, 

c) w gminie Słońsk miejscowości: Ownice, Lemierzyce, Lemierzycko, Grodzisk, Chartów, Jamno, 

Budzigniew, Polne; 

2) w powiecie słubickim: 

a) w gminie Ośno Lubuskie miejscowości: Radachów, Trześniów, Kochań. 

3. Obszary, o którym mowa w ust. 1 i 2, określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia. 

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

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu w kurnikach lub innych pomieszczeniach 

w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, 

ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami; 

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków; 

3) 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; 
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4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego 

wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności 

wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw 

utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego 

wychodzące; 

5) posiadaczowi zwierząt: 

a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem 

pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa, wykaz udostępnia się na żądanie właściwego miejscowo 

powiatowego lekarza weterynarii, 

b) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej 

zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych 

w gospodarstwie. 

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

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

utrzymywanych w gospodarstwach, chyba że ssaki utrzymywane są wyłącznie w pomieszczeniach 

mieszkalnych, i nie mają: 

a) kontaktu z drobiem i innymi ptakami, 

b) dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki; 

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

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

Wsi z dnia 18 grudnia 2007r. 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; 

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego; 

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

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

obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz 

transportu kolejowego; 

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

pozyskane: 

a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane 

z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub 

b) 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. 

3. Wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a nie prowadzi się w ogrodach zoologicznych i rezerwatach 

przyrody, gdzie odwiedzający nie mają dostępu do miejsc, w których są utrzymywane ptaki. 

4. Zakazów określonych w ust. 2 pkt 5 i pkt 6 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar 

zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się rozumianego jako unieruchomienie 

pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego. 

§ 3. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 2 nakazuje się: 

1) 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; 

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego 

wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności 

wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw 
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utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego 

wychodzące; 

3) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej 

zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych 

w gospodarstwie. 

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

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków 

oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego miejscowo 

powiatowego lekarza weterynarii, chyba, że ssaki utrzymywane są wyłącznie w pomieszczeniach miesz-

kalnych, nie mających: 

a) kontaktu z drobiem i innymi ptakami, 

b) dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego miejscowo 

powiatowego lekarza weterynarii; 

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

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego; 

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

oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na 

takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego 

zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków; 

6) 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. 

3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar 

zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się rozumianego jako unieruchomienie 

pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego. 

§ 4. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1, poprzez 

ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle 

o następującej treści:  

1) „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”; 

2) „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”. 

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

oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych. 

3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach 

wewnętrznych. 

§ 5. Nakazuje się posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków 

wrażliwych na wirusa grypy ptaków właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii.  

§ 6. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych 

lub prywatnych  oraz utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego. 

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

Staroście, Burmistrzowi, Wójtowi gminy właściwemu ze względu na obszar opisany w § 1, właściwym 

miejscowo Komendantom Policji, właściwym miejscowo Komendantom Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej, nadleśniczym Powiatowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarze w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ze względu na obszar opisany w § 1, zarządcom dróg 

ze względu na obszar opisany w § 1. 
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§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 Wojewoda Lubuski 

Władysław Dajczak 
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Załącznik 

 do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 

z dnia 25 marca 2020r. 

Mapa obszaru zapowietrzonego i zagrożonego 
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