
RO2POR2Ly>ZENIE

WCMEWODY LUBUSKIEGO

w sprawie zwalczania wysoce zjadiiwej grypy ptsikow {HFAI) na terenie powiatow: shubickiego

i gorzowskiego

Na podslawis art 46 USL 3 ustawy z dnia 1 1 maica 2004 r. o ochrame zdrowia zwierzat OKIZ

zwEleziim.ii ehcrob zakazoych zwi^rzat (Dz, IL z 2014 r,, poz. 1539, z 2015 t. poz. 266 i 470 oraz

z 2016 n poz. 1603) oraz art, 59 USL 1 ustawy z daia 23 stycziiia 2009 r, o wpjewocbac i administraqji

ej w wojewodztwie (Dz* U- z 2015 rvpoz. 5.23 i 1.960 oraz z 2016 r. poz. 2260), na wnio,sek

kicgo Wojcwodzldega Ldkarza Wcterynarii z dnia 8 loiego 20 1 7 T, zarz^dza -si$, co nasl̂ piQC;

§ L Rozporzadzenie okresla obszar zapozony wysiapieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow

(HFAI), spasob oznakowania tego obszaru oraz zakazy I n^azy obowiazqlace na iym obszarze, w

zwiazkti ze siwierdzsniem ognlska choroby na terenie Republiki FederatfKJ Hkmiec w -migseowosci

Alt Tuchsbojid wregkaaie admlnistrac>jnyni Mlrkisch - Oderland.

§ 2. Otesla si^ obszar zagioioiry wystapieniem wysoce zJEdliwej grypy w gnnicach

wyzmjczOTyctb. w nastepijpey sposob:

- na p61nocy - od uj-sci.a rzeki Warty do rzeki Odry^ w kierunku pohidniowym wzc^ut linil

brzcgowej rzeki Odry (granica pcfebkoHntordecka) al do punkiu wieza obscrwacyjna przy wak

pfzeciwpowodzlowym na polnocny * zaehod od mlasta Gdrzyca, nas^ptde w kkrunku

w^hodnim -\v-zdlu± kanalu -Czerwonego (Racza Siruga'X aastepnie w kierunku pohiocy wzdli^ torow

fcolejowvch nr 273 Szczecin-Wroclaw a2. do mostu kokjowcgo na rzetre Warta, dalqj wzdluz liaii

brzegowej rzeki Warta do ujscia do rzeki Odra aa pdlnocy?

- w -obszgrze zagro^onym znajduje sie miejscowosc Lcigi Oorzyckie i Stary Ko^trzyn,

| 3. 1. Na obszarze zagrotonym* o ktorym tnowa w § 2 oakaztije sie ni^zwloczi^e ezysz^zenk

i odkazaaie ^todkow transportu i sprzetu wykorzystywanych do iraasporty drobiii lub limych ptakow,

Ich mi^sa* paszy, sciolki lub nawozow naturalnych oraz intiych pfzedmlotow lub subsianeji ktore

nioglv zostae sksczone • wirusem wy':soce .zj^idHwej grypy ptakdw.

2; Na obszarze zagrozooym, o ktorym mowa w § 2 zakazipye $i^:

1) przetnieszozaiua drobim. w tym drobiu odch^wanego do rozp<x^z«?cia niesoosci i pisklip

jednexiniowych, oraz jaj na obszaize asagrp^onyni* chyba z« powtatowy lekarz wetetynarii wyrazi

zgode na takle prze-mieszczanie przy zasioso\vaaiu okreslonych pr^z m^go srodkow
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biologicznego zapobiegajqcych rozprzestrzeniamu sic wysoce zjadiiwej grypy

ptakow;

2) przgmkszczaoia drobliu w tym drobm odcbcwancgo do rozpoezeeia niesnosci

i piskki jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzezni, zakladovv pako-wanta jaj* zak&dpw

wytwar2ajt|cych iub pr2erwai2ajacyeh prodiikty jajeczoe znajdiijacych sis poza ohszarem

zagro&mym, chyba ze powiatow\ Ickarz weterynarii wyrazi ^god^,

o ktorej mowa w § 18 ust. i pkt 5 rozponcqdzenta Ministra Rolnictwn i Rozwoju Wsi

z dnia IS grudnia 2007 n w ̂ prawic zwa]czania grypy ptakow (Dz. U Nr 239, poz, 1752);

3) wy|Ht>wadzania z gospodanstwa, gdzie j^st utayinywany drob, i wprowadzania da lego

gospodarstwa drobiu iub irmych ptakow oraz ssakow utrzy m.ywanych w gospodarstwie. chyba ze

powiatowy lekarz weterynmJ wyrazi. £gddf ' na takie wprowadzanie iub wyprowadzanie;

4) %vywotenla iub rozrzucania iciolki Iub nawozow oaturalnych, chyba ze powiai0\^y lekarz

welerynarii wynta zgod$ na takie wywozenie iub TD^rzucame;

5) orgaiiizowania targow, wystaw, pokazdw iub konkursow, gdzie sa pomadz&ne drab Iub iane

ptaki oraz polowa^ i odlowow ptactwa dzikkgo;

6) iargowiskDwej sprzedazy drobiu, mipa drobii>wega. miesa ptakow lownych onaz jaj

koosumpcyjnych, •*

§ 4, I . Nak&Euje si^ oziiakawanie obszani zagrotonegOy o kldrvm mowa w | 2T poprzez

ustswienit: n.a mwn$ tenej granky obszaru lablk ostrzegawcrych o nastepiyacej tresci;

,,GRYPA PTAKOW

OBSZAR ZAGROZOKY

WPROWADZA.NIE

I WYFROWADZANIE ZW1ERZAT

2i Tabike powinny mkc lakie wymiary, aby byly widoczne z odlcgiosci co naimni^j 100 m, a

napisy czytetoe,

3, Tablica mlezy umlescic oa drogach publiczny^h i prywamydhu

§ 5* Nakazy i xaka^y, o ktdrych mowa w § 3 obowiazuja. do momentB ich od%votoia, wszystkicb

oniz osoby przebywajace czaso-wo na obszarzt*, o ktorym mowa w § 2.

Strona 2



§ 6. Wykonanie tozporzadzenie jxwienft sie; Puwiatowemu Lekarzcwi Weisrynarii w Qorzowie

Wlkp., Pbwiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Siubicach* Staroscie Gorzbwskiemy, Starosck

Shibkkierau, Burmistrz0wi Miasta Kostrzyn nad Dclra.: Wditowi Gminy Gorzyca, Koinetidantowi

Po.ltcj5 w Qorzowie Wlfcp., Komendantowi Powiaiowemu Poiicji ^ Shibicach,

i Micjskkmu Panstwowcj Strazy Patamq w Gorx0wie W!.kp.? Komcndantowi

Panstwowej Simty Pozamci w Shibicack. Lubuskiemu Wqiewodzkiemu Inspeklotowi

Jransporty Dtogowego, Panstwoweniu Powiatowosu 'Inspektorowi Sanitarnemu w Gorsowk Wlkp.,

Pan$twp-\vemu Po îatowemu Inspektorowi. Sanitarnemu w Shibicach. wl^sciwym

nadksniclwora, -wlasciwyin zarzadcom drog i Zarzaciowi Okifgowemu Polskicgo

Lowtekiego w Gor^owie Wlkp,

§ 7. Ro2^orzadzcnie wchodzi w zycie z dni^ni podania do wi.adomosci publkznej w spo.s6b

ZWVGZ^JOWO przyjety na danyrn terenie i podlega ogioszenia w Dzk.rmiku Urzedowym Wojewddztwa

Lubu^kicgo.

Wladyslaw Daj
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