
  
ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

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 2014r., poz. 470 i 266 oraz z 2016r., poz. 1605),  

w związku ze stwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie powiatu go-

rzowskiego, w gminie Deszczno, na wniosek Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 

16 grudnia 2016r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. 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. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) ognisko nr 1 – ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdzone w stadzie gęsi w miejscowości 

Deszczno; 

2) ognisko nr 2 – ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdzone w stadzie indyków w miejscowości 

Glinik; 

3) ognisko nr 3 – ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdzone w stadzie gęsi w miejscowości Bia-

łobłocie; 

4) obszar zapowietrzony nr 1 – obszar zapowietrzony wyznaczony wokół ogniska nr 1; 

5) obszar zapowietrzony nr 2 – obszar zapowietrzony wyznaczony wokół ogniska nr 2; 

6) obszar zapowietrzony nr 3 – obszar zapowietrzony wyznaczony wokół ogniska nr 3; 

7) obszar zagrożony nr 1 – obszar zagrożony wyznaczony wokół ogniska nr 1; 

8) obszar zagrożony nr 2 – obszar zagrożony wyznaczony wokół ogniska nr 2; 

9) obszar zagrożony nr 3 – obszar zagrożony wyznaczony wokół ogniska nr 3. 

§ 3. 1. Teren wokół ogniska nr 1 o promieniu co najmniej 3 km od tego miejsca określa się obszarem za-

powietrzonym nr 1 w następujący sposób: 

W mieście Gorzów Wielkopolski poczynając od strony północnej biegnie ulicą Wylotową, od skrzyżowania  

z ulicą Skrajną, w kierunku południowo – wschodnim, aż do skrzyżowania ulic: Wylotowa, Świetlana i Bor-

kowska. W tym miejscu następuje załamanie granicy w kierunku południowym, wzdłuż ul. Kościelnej do 

skrzyżowania z ulicą Kwiatową. W tym miejscu następuje zmiana przebiegu granicy na kierunku wschodnim, 

do skraju lasu. Następnie wzdłuż skraju lasu do ulicy Migdałowej. Z punktu na skraju lasu przy ul. Migdałowej 

granica, przecinając las, biegnie do skrzyżowania dróg leśnych, przy południowym skraju lasu. Dalej, wzdłuż 
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granicy lasu, w kierunku południowo-wschodnim, do początku ulicy Gajowej, gdzie następuje załamanie  

w kierunku południowo-zachodnim, do skrzyżowania ulicy Łubinowej z drogą polną. Dalszy przebieg: w kie-

runku południowym, do ulicy Gorzowskiej, a następnie do skrzyżowania ulicy Gorzowskiej z ulicą Chabrową. 

Następnie granica wzdłuż ul. Chabrowej biegnie do jej skrzyżowania z ul. Słonecznikową, w pobliżu torów 

kolejowych. Dalszy przebieg granicy: wzdłuż ściany lasu, w kierunku zachodnim. Na skraju lasu, przy ul. Sło-

necznikowej granica załamuje się w kierunku południowym, do ul. Tulipanowej. Kolejnym punktem załamania 

granicy jest narożnik obszaru leśnego, znajdującego się pomiędzy ulicą Tulipanową, a drogą szybkiego ruchu 

S3. Po przecięciu drogi S3 granica biegnie do ul. Kwiatu paproci, w kierunku południowo-zachodnim. Następ-

nie drogą leśną będącą przedłużeniem ul. Kwiatu paproci granica dochodzi do dojazdu pożarowego nr 11, gdzie 

skręca w kierunku zachodnim i poprzez ul. Brzozowiecką dochodzi do narożnika obszaru leśnego. Dalszy 

przebieg granicy jest po skraju lasu, w kierunku zachodnim. Po przecięciu ul. Jeziornej granicy obszaru, cały 

czas biegnąc wzdłuż ściany lasu, granica przecina kanał – Jezioro Glinik – miejscowość Glinik. Dalszy prze-

bieg granicy w kierunku zachodnim wzdłuż ściany lasu aż do skrzyżowania ul. Lipowej z drogą leśną prowa-

dzącą do jeziora Glinik. Następnie granica obszaru biegnie wzdłuż ul. Lipowej, w kierunku południowo-

zachodnim, aż do przecięcia z duktem leśnym, gdzie skręca w kierunku północnym i najpierw duktem leśnym, 

a następnie drogą polną, dochodzi do ul. Dziersławickiej. Dalszy przebieg wzdłuż ulicy Dziersławickiej,  

w kierunku północno-zachodnim, do przecięcia linii wysokiego napięcia, z ulicą Kolonijną w miejscowości 

Białobłocie. W tym miejscu granica obszaru biegnie wzdłuż linii wysokiego napięcia w kierunku północno-

wschodnim. Po przecięciu kanału Bema granica obszaru biegnie w kierunku północnym, wzdłuż wschodniej 

granicy lasu, do skrzyżowania ul. Tajemniczej z ul. Przyjazną. Następnie skręca w kierunku północnym, 

wzdłuż ul. Przyjaznej do granicy miasta Gorzowa, leżącej na skrzyżowaniu ul. Przyjazna, Bratnia, Dobra, Sulę-

cińska. Dalszy przebieg granicy obszaru nr 1 jest w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy miasta 

Gorzowa, a następnie wzdłuż pozostałości linii kolejowej, do przecięcia z drogą szybkiego ruchu S3. Następnie 

granica obszaru przecina linię kolejową, ul. Poznańską, przy skrzyżowaniu z ulicą ks. Leona Bindera, i zmierza 

w kierunku północno – wschodnim, do skrzyżowania ul. Ziemiańskiej z Gospodarską. Dalszy przebieg w kie-

runku północno-wschodnim wzdłuż ul. Gospodarskiej. Po przecięciu ul. Strażackiej granica obszaru biegnie do 

skrzyżowania ul. Wylotowej i Skrajnej, w którym to miejscu rozpoczęto opis granicy obszaru zapowietrzonego. 

2. Teren wokół ogniska nr 1 o promieniu co najmniej 10 km od tego miejsca określa się obszarem zagrożo-

nym nr 1 w następujący sposób: 

Punktem początkowym linii obszaru zagrożonego jest skrzyżowanie dróg: krajowej nr 22 z ulicą Parkową  

w kierunku Wojcieszyc oraz ulicą Osiedle Bermudy idąca w kierunku Wawrowa. Następnie linia obszaru bie-

gnie po okręgu, w kierunku wschodnim, do miejscowości Gralewo, przebiegając przez północną część miej-

scowości. Następnie, w kierunku południowo – wschodnim, linia obszaru przebiega rzez tory kolejowe, relacji 

Krzyż – Kostrzyn, pomiędzy Santokiem z lewej strony, a Płomykowem. Następnie linia obszaru biegnie  

w kierunku południowo – wschodnim do rzeki Noteć, przez dolny odcinek tej rzeki, a następnie wzdłuż rzeki 

Noteć biegnie w kierunku wschodnim i, zmieniając kierunek, schodzi w kierunku południowym do zachodniej 

części miejscowości Polichno. Następnie linia obszaru schodzi w kierunku południowym, do drogi wojewódz-

kiej nr 158 i następnie wzdłuż lasu i drogi nr 158, do skrzyżowania z drogą nr 159. Następnie linia obszaru 

biegnie w kierunku południowym, wzdłuż drogi nr 159, do wschodnich części miejscowości Murzynowo, 

obejmując tą miejscowość. Następnie linia obszaru biegnie w kierunku południowo-zachodnim do skraju lasu, 

po czym idąc w tym samym kierunku przecina rzekę Wartę, wchodzi w las, przecina tory kolejowe oraz drogi 

ekspresowej S3 oraz ulicy Głównej, łączącej Trzebiszewo z drogą krajową nr 24. Następnie linia obszaru bie-

gnie po okręgu, w kierunku południowo – zachodnim, przecina drogę krajową nr 24, dalej biegnie przez torfo-

wiska, dochodzi do skrzyżowania drogi krajowej nr 22 i 24. Następnie linia obszaru  biegnie  w kierunku pół-

nocno-zachodnim, omijając miejscowości Rudnica i Łąków po zachodniej stronie, po czym idzie w kierunku 

północnym, mijając miejscowości Chwałowice i Lubczyno po wschodniej stronie, i dalej w kierunku północ-

nym do węzła drogowego drogi ekspresowej S3 oraz wojewódzkiej nr 132. Następnie linia obszaru biegnie  

w kierunku północnym wzdłuż drogi ekspresowej S3 do skrzyżowania z linią energetyczną i następnie zmienia 

swój kierunek, idąc wzdłuż tej linii z południowej części miejscowości Małyszyn. Następnie linia obszaru do-

chodzi do skrzyżowania ulic Myśliborskiej i Kamiennej. Dalej linia przebiega w kierunku północno-

wschodnim, wzdłuż ul. Kamiennej, do ronda przy skrzyżowaniu ul. Górczyńskiej, Wyszyńskiego i drogi woje-

wódzkiej nr 151. Następnie linia obszaru idzie w kierunku północno – wschodnim do ulicy Czartoryskiego,  

a potem wzdłuż tej ulicy do ulicy Dekerta. Następnie linia obszaru idzie w kierunku południowo - wschodnim 

do skrzyżowania ul. Szarych Szeregów i ul. KEN po czym idzie w kierunku północno wschodnim, wzdłuż  

ul. Okulickiego do granicy miasta Gorzowa Wlkp. i gminy Kłodawa. Następnie linia obszaru biegnie w kierun-

ku wschodnim do drogi krajowej nr 22, przy zachodniej części osiedla Bermudy. Następnie linia obszaru bie-
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gnie w kierunku północno-wschodnim, do skrzyżowanie dróg: krajowej nr 22 z ulicą Parkową w kierunku 

Wojcieszyc oraz ulicą Osiedle Bermudy, będącego początkiem opisu. 

§ 4. 1. Teren wokół ogniska nr 2 o promieniu co najmniej 3 km od tego miejsca określa się obszarem za-

powietrzonym nr 2 w następujący sposób: 

Poczynając od skrzyżowania ulic: Północnej, Skwierzyńskiej i Czereśniowej, w miejscowości Karnin (obręb 

Osiedle Poznański), obszar biegnie w kierunku północno – wschodnim, wzdłuż ul. Skwierzyńskiej, a następnie 

kierunek zmienia się na południowo-wschodnim, i granica biegnie w tym kierunku do skrzyżowania ulic Topo-

lowej i Łubinowej. Następnie, w tym samym kierunku, linia obszaru biegnie wzdłuż ul. Łubinowej, do ul. Da-

liowej. Następnie, pod kątem prostym, granica obszaru skręca w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ul. 

Daliowej do ul. Krupczyńskiej. Następnie linia granicy idzie wzdłuż ul. Krupczyńskiej i w połowie odcinka, 

pomiędzy ulicą Konwaliową i Chabrową, idzie w kierunku torów kolejowych i ul. Słonecznikowej. Następnie 

linia granicy w trym samym kierunku przecina ul. Tulipanową oraz drogę ekspresową S3, idąc skrajem lasu, do 

ul. Kwiatu paproci. Następnie, granica obszaru biegnie wzdłuż ulicy Kwiatu paproci do dojazdu pożarowego  

nr 23 w kierunku południowym, przecinając dojazd pożarowy nr 11. Następnie, linia granicy skręca w kierunku 

południowo – zachodnim, w kierunku jeziora Glinik, do drogi utwardzonej. Następnie, idąc w kierunku połu-

dniowym wzdłuż ww. drogi, linia granicy biegnie do skrzyżowania z droga idąca w kierunku Orzelca. Następ-

nie linia granicy biegnie w kierunku północno – zachodnim, do granic wschodnich miejscowości Orzelec, przy 

wschodnich granicach miejscowości Orzelec linia granicy skręca w kierunku popołudniowym w dukt leśny. 

Duktem leśnym linia granicy idzie w kierunku zachodnim, aż do ul. Księżycowej w miejscowości Dziersławi-

ce. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Księżycowej, w kierunku północnym, i pod skosem skręca  

w kierunku północno – zachodnim do miejscowości Dziersławice, do drogi krajowej nr 22. Następnie, w miej-

scowości Dziersławice, linia granicy idzie wzdłuż drogi krajowej nr 22 aż do skraju lasu (po lewej stronie drogi 

jest miejscowość Prądocin). Następnie linia granicy biegnie skrajem lasu aż do miejscowości Łagodzin, wzdłuż 

ul. Magicznej, dalej: ul;. Przyjaznej i do skrzyżowania z ulicami Sulęcińska (miasto Gorzów), Łagodna, Dobra, 

Bratnia i Przyjazna, tj. dochodzi do granic miejscowości Gorzów i gminy Deszczno, w kierunku północnym. 

Następnie linia granicy skręca w kierunku północno – zachodnim, wzdłuż ul. Skromnej, zachowując ten kieru-

nek biegnie dalej i przechodzi w ul. Łagodzińską, w kierunku drogi ekspresowej S 3, przecinając ją, do ul. Po-

znańskiej w Gorzowie Wlkp. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą 

Gruntową. Następnie, wzdłuż ul. Gruntowej linia granicy biegnie do końca istniejącej zabudowy, po czym 

skręca w kierunku południowo – wschodnim, do granic miasta Gorzowa, gminy Deszczno. Następnie linia 

granicy biegnie w kierunku północno – wschodnim, wzdłuż granicy powiatu Gorzowskiego i Miasta Gorzów,  

i następnie, zmieniając kierunek na południowo – wschodnim, linia granicy biegnie do ul. Skwierzyńskiej  

w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie). 

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

nym nr 2 w następujący sposób: 

W mieście Gorzów Wielkopolski punktem początkowym linii obszaru zagrożonego jest Rondo Marszałka Pił-

sudskiego, gdzie linia przebiega w kierunku północno-wschodnim, i biegnąc w tym kierunku zostawia z prawej 

strony cmentarz wojenny, przecina ul. Walczaka i omija elektrociepłownię Gorzów z północy. Następnie, bie-

gnąc w kierunku wschodnim, linia obszaru przechodzi przez drogę krajową nr 22 i od strony północnej mija 

miejscowość Wawrów, a następnie – idąc tym samym kierunkiem, przecina drogę wojewódzką nr 158, z pra-

wej strony mijając składowisko żużla elektrociepłowni Gorzów. Następnie linia obszaru biegnie w kierunku 

południowo-wschodnim, do torów kolejowych relacji Krzyż – Kostrzyn. Następnie przebiega w kierunku pół-

nocno – wschodnim, do drogi wojewódzkiej nr 158, pomiędzy rzekami Warta i Noteć, po czym zmienia swój 

kierunek, idąc w kierunku południowo – wschodnim, wzdłuż drogi nr 158, omijając z lewej strony rezerwat 

Santockie zakole oraz rzekę Wartę. Następnie linia obszaru biegnie w kierunku południowym, po zachodniej 

stronie mijając Stare Polichno i skręca do skraju lasu, do ul. Szkolnej. Następnie linia obszaru biegnie wzdłuż 

skraju lasu, i w tym samym kierunku do miejscowości Murzynowo. Następnie, w kierunku południowo-

zachodnim przecina rzekę Wartę, linię kolejową Gorzów – Skwierzyna oraz drogę ekspresową S 3, wchodząc 

w las. Następnie linia obszaru biegnie w kierunku południowo – zachodnim, lasem, przecina drogę krajową  

nr 24, dalej biegnie łukiem w kierunku zachodnim do jeziora Lubniewka. Następnie linia obszaru biegnie  

w kierunku północno-zachodnim, przez drogę krajową nr 22 i następnie łukiem, w kierunku północno-

zachodnim, do miejsca gdzie kończy się las, przy przecięciu rzeki Lubniewka i ul. Sulęcińskiej w miejscowości 

Kołczyn. Następnie linia obszaru biegnie w kierunku północnym, mijając od strony zachodniej miejscowość 

Chwałowice, Lubczyno, a następnie po okręgu biegnie w kierunku północno – wschodnim, przecinając drogę 

ekspresową nr S 3 oraz linię kolejową Krzyż – Kostrzyn by dalej iść w kierunku północno – wschodnim. Na-
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stępnie linia obszaru biegnie do węzła drogowego S 3 z drogą wojewódzką 132 i biegnie w kierunku północno-

wschodnim ulicą Kostrzyńską. Następnie, w kierunku północnym, linia obszaru biegnie ulica Dobrą, gdzie na 

wysokości ulicy Brukselskiej skręca w kierunku wschodnim, z północnej strony mijając rezerwat Gorzowskie 

murawy. Następnie linia biegnie w tym samym kierunku, do ronda zbiegu ulic Myśliborska, Niemcewicza  

i Olimpijska, i dalej w tym samym kierunku do ul. Marcinkowskiego. Następnie linia obszaru biegnie w kie-

runku wschodnim, przez ul. Dunikowskiego, do ul. Fredry, gdzie zmienia swój kierunek. Następnie linia obsza-

ru biegnie wzdłuż ul. Fredry, w kierunku wschodnim, do ulicy Słowiańskiej. Następnie linia obszaru biegnie  

w kierunku północno – wschodnim, wzdłuż ul. Słowiańskiej, Roosevelta, Andrzejewskiego, do ronda Józefa 

Piłsudskiego, gdzie kończy się opis. 

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

powietrzonym nr 3 w następujący sposób: 

Poczynając od miejscowości Maszewo, ul. Prosta, linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż ul. Pro-

stej do zbiegu z ul. Kolonijną, będącą przedłużeniem ul. Prostej. U zbiegu tych ulic linia granicy skręca w kie-

runku południowym przez tereny rolne, do zakrętu drogi gruntowej, będącej przedłużeniem ul. Zacisze w miej-

scowości Glinik. Następnie linia granicy skręca w kierunku południowo-zachodnim, do skraju lasu. Następnie 

linia granicy biegnie wzdłuż krawędzi lasu, do miejsca, w którym las przedzielony jest droga utwardzoną,  

i dalej, w kierunku południowo – wschodnim, przebiega do ul. Południowej, w miejscowości Glinik. Następnie 

linia granicy idzie w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania drogi gruntowej z duktem leśnym. 

Następnie linia granicy skręca w kierunku południowym w las, do drogi utwardzonej, w północnej części miej-

scowości Orzelec. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż drogi utwardzonej w kierunku północno – wschod-

nim, do wschodniej strony miejscowości Orzelec, i następnie biegnie lasem, w kierunku południowym, przeci-

nając linię energetyczną. By następnie dalej lasem, skręcić w kierunku południowo-zachodnim, do drogi kra-

jowej nr 22. Następnie linia granicy przecina drogę krajową w kierunku zachodnim, idąc do wschodniej części 

miejscowości Kiełpin. Następnie linia granicy przebiega w kierunku północnym, przez wschodnią część miej-

scowości Kiełpin i dalej biegnie, w kierunku północno – zachodnim, do granic powiatów: Gorzowskiego i Su-

lęcińskiego, do południowo – zachodniej części miejscowości Płonica. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż 

miejscowości Płonica, drogą, do miejscowości Dzierżów. Następnie, w miejscowości Dzierżów, przy Kościele, 

skręca w kierunku północno – wschodnim, do ulicy Platynowej, a następnie biegnie wzdłuż drogi, do ulicy 

Leśnej. Następnie ulica Leśną, linia granicy biegnie w kierunku  północnym do skraju lasu, a następnie, w kie-

runku północno wschodnim, biegnie wzdłuż nieczynnej linii kolejowej do drogi krajowej nr 22. Następnie linia 

skręca w kierunku  południowym, wzdłuż  drogi  krajowej  nr 22, do skrzyżowania z ulicą Bratnią, stanowiącą 

wjazd do miejscowości Łagodzin. Następnie linia przebiega w kierunku północno-wschodnim, idąc wzdłuż 

ulicy Bratniej, do skraju lasu, i następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim, idąc skrajem lasu, mijając 

ul. Pomocną, idzie do ul. Przyjaznej w miejscowości Łagodzin. Następnie, w miejscowości Łagodzin, biegnie 

ul. Przyjazną w kierunku południowym, w kierunku ul. Tajemniczej. Następnie linia granicy skręca w kierunku 

wschodnim, i biegnie ulicą Tajemniczą do skrzyżowania ulic Tajemnicza, Spokojna i Zagrodowa. Następnie 

linia granicy biegnie w kierunku południowym ulicą Zagrodową (droga utwardzona), i następnie biegnie  

w kierunku wschodnim, do drogi dojazdowej do posesji Zagrodowa 6. Następnie, od posesji, linia granicy bie-

gnie w kierunku południowo-wschodnim, aż do ulicy Niebieskiej, przecinając ulicę Letnią. Następnie linia 

granicy w dalszym ciągu biegnie w kierunku południowo – wschodnim, do ulicy Granitowej, w miejscowości 

Maszewo, w połowie odcinka pomiędzy ul. Niebieską a Prostą. Następnie linia granicy biegnie w kierunku 

południowym, do ul. Prostej, skąd zaczęto opis. 

2. Teren wokół ogniska nr 3 o promieniu co najmniej 10 km od tego miejsca określa się obszarem zagrożo-

nym nr 3 w następujący sposób:  

punktem początkowym linii obszaru zagrożonego jest Rondo Sybiraków w Gorzowie Wlkp. Linia biegnie na-

stępnie w kierunku południowo-wschodnim w kierunku miejscowości Czechów, wzdłuż linii energetycznej 

wysokiego napięcia, do zachodnich części miejscowości Czechów. Następnie linia obszaru omija miejscowość 

Czechów od strony północnej i biegnie w kierunku południowo – wschodnim do miejscowości Borek, przez 

łąki, pastwiska i nieużytki. Następnie linia biegnie w kierunku południowym, w kierunku Trzebiszewa i przeci-

na linię kolejową Gorzów – Skwierzyna oraz drogę ekspresową S3, wchodząc w las. Następnie linia obszaru 

biegnie w kierunku południowo-zachodnim oraz zachodnim, obok rezerwatu Janie, im. Włodzimierza Korsaka, 

mijając go z prawej strony. Następnie linia obszaru przecina drogę wojewódzką nr 46, biegnąc w kierunku 

północno – zachodnim, mijając z prawej strony miejscowości Rogi. Następnie idzie w dalszym ciągu w kierun-

ku północno – zachodnim, przecinając drogę krajową nr 22, a następnie powiatową 1278f. W tym miejscu koń-

czy się las. 
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Następnie, biegnąc w tym samym kierunku północno-zachodnim, linia obszaru mija z prawej strony miejsco-

wość Dębokierz, i dalej biegnąc w tym samym kierunku, przecina rzekę Lubniewkę praz Wartę i dochodzi do 

miejscowości Krzyszczynka. Następnie linia obszaru przebiega w kierunku północnym, mijając z lewej strony 

miejscowości: Krzyszczyna, Jeniniec, Kwiatkowice. Następnie linia obszaru biegnie w kierunku północno-

wschodnim, przez tory kolejowe Krzyż-Kostrzyn oraz droga wojewódzką nr 132, pomiędzy miejscowościami 

Łupowo i Jenin. Następnie linia obszaru, biegnąc dalej w kierunku północno – wschodnim, po południowej 

stronie mija miejscowość Łupowo. Biegnąc dalej w tym samym kierunku lasem, mija z lewej strony oczysz-

czalnię ścieków w obrębie miejscowości Chruścik. Następnie, linia obszaru biegnąc w tym samym kierunku, 

przecina obwodnicę miasta Gorzowa Wlkp. (S 3), biegnie przez ul. Dobrą, przecina ul. Myśliborską, wchodząc 

w ul. Kamienną. Następnie linia obszaru, idąc wzdłuż ul. Kamiennej, z prawej strony mija cmentarz komunalny 

oraz osiedle Piaski, i wchodzi w ulice Górczyńską. Następnie linia obszaru przebiega w kierunku wschodnim, 

wzdłuż ul. Górczyńskiej, przecina ul. Walczaka, a następnie idzie wzdłuż ulicy Bierzarina, a następnie zmienia 

kierunek na południowy i biegnie wzdłuż ulicy Łukasińskiego do ronda przy ul. Podmiejskiej – Sybiraków. 

§ 6. 1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zapowietrzonych, o których mowa w § 3, 4 i 5 na-

kazuje się: 

1) odosobnić drobiu lub innych ptaków 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 dro-

biu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeż-

dżających 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 wetery-

narii 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 pomieszcze-

niach, 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. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zapowietrzonych, o których mowa w § 3, 4 i 5 zakazu-

je się: 

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

mywanych w gospodarstwach; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych; 

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 odchowa-

nego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowie-

trzonym 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 pozy-

skane: 

- 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 
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na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodar-

stwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego. 

§ 7. 1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zagrożonych, o których mowa w § 3, 4 i 5 nakazu-

je się niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu dro-

biu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub sub-

stancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

2. W gospodarstwach znajdujących się na obszarach zagrożonych, o których mowa w § 3, 4 i 5 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 przemieszcza-

nie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających roz-

przestrzenianiu 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 pro-

dukty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym; 

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 weteryna-

rii 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. 

§ 8. 1. Nakazuje się oznakowanie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, o których mowa w § 3, 4 i 5, 

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 WYPROWA-

DZANIE ZWIERZĄT WZBRONIONE ”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego 

rozporządzenia. 

2. Tablica i napisy na niej ma mieć takie wymiary, aby była czytelna z odległości co najmniej 100 metrów. 

3. Tablice należy umieścić na drogach publicznych i prywatnych. 

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

i zapowietrzonymi. 

§ 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 i 5. 

§ 11. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Gorzowie Wielko-

polskim, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Międzyrzeczu, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Su-

lęcinie, Staroście Gorzowskiemu, Staroście Międzyrzeckiemu, Staroście Sulęcińskiemu, Prezydentowi Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego, Wójtowi Gminy Deszczno, Wójtowi Gminy Bogdaniec, Wójtowi Gminy Santok, 

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

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

mendantowi 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 Inspek-

torowi Transportu Drogowego, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gorzowie Wielko-

polskim, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Międzyrzeczu, Państwowemu Powiato-

wemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sulęcinie, właściwym terytorialnie nadleśnictwom i Zarządowi Okręgo-

wemu Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie Wielkopolskim. 
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§ 12. Traci moc rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 3 grudnia 2016r. w sprawie określenia ob-

szaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem grypy ptaków (AI), sposobu oznakowania tego obszaru 

oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego poz. 2461, poz. 

2520 i poz. 2626). 

§ 13. 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
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Załącznik 

do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 

z dnia 16 grudnia 2016r. 
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