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ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2016 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), na
wniosek Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 20 grudnia 2016r. 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 poz. 2674 i 2675) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po pkt 3a dodaje się pkt 3b i 3c w brzmieniu:
„3b) ognisko nr 5 – ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdzone w stadzie indyków
w gospodarstwie w miejscowości Glinik, ul. Akacjowa;
3c) ognisko nr 6 – ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdzone w stadzie indyków
w gospodarstwie w miejscowości Deszczno, ul. Bratkowa;”
b) po pkt 6a dodaje się pkt 6b i 6c w brzmieniu:
„6b) obszar zapowietrzony nr 5 – obszar zapowietrzony wyznaczony wokół ogniska nr 5;
6c) obszar zapowietrzony nr 6 – obszar zapowietrzony wyznaczony wokół ogniska nr 6;”
c) w pkt 9a kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9b i 9c w brzmieniu:
„9b) obszar zagrożony nr 5 – obszar zagrożony wyznaczony wokół ogniska nr 5;
9c) obszar zagrożony nr 6 – obszar zagrożony wyznaczony wokół ogniska nr 6.”;
2) po § 5a dodaje się § 5b i 5c w brzmieniu:
„§ 5b. 1. Teren wokół ogniska nr 5 o promieniu co najmniej 3 km od tego miejsca określa się obszarem
zapowietrzonym nr 5 w następujący sposób: poczynając od skrzyżowania ulicy Łubinowej z Topolową
w miejscowości Deszczno idąc w kierunku północnym około 30 metrów, linia skręca w kierunku
wschodnim przy posesji Topolowa 10 potem linia przecina sieć energetyczną i zmierza w kierunku punktu
granicznego oddziałów leśnych nr 19 i 20 Nadleśnictwa Skwierzyna, następnie linia przebiega ulicą
Borkowską w miejscowości Brzozowiec i dalej ulicą Borkowską do skrzyżowania z ulicą Gorzowską.
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Następnie w tym samym kierunku (południowym) wchodzi w ulicę Szkolną i dochodzi do skrzyżowania
z ulicą Leśną. Dalej linia biegnie wzdłuż ulicy Leśnej przechodząc przez tory PKP relacji Gorzów Wlkp.Skwierzyna, dochodząc wzdłuż ulicy Przejazdowej do rozwidlenia ulic i dalej zmienia kierunek na
południowo-zachodni wchodząc w las do drogi ekspresowej S3, po czym przecina punkt oddziału leśnego
nr 89, 90, 110 i 111 oraz 113, 112, 135 i 134, następnie nr 138, 139, 182 i 183 i następnie skręca
w kierunku północno-zachodnim do przecięcia punktu oddziału leśnego nr 119,120,142 i 143 i dalej do
oddziałów nr 82, 83, 102, 103. Następnie biegnie wzdłuż oddziałów 82 i 83 biegnąc w tym samym
kierunku do łuku drogi powiatowej nr 1397F rozdzielającej miejscowości Orzelec i Bolemin. Dalej
w kierunku północnym do miejscowości Orzelec przy skrzyżowaniu z drogą osiedlową w Orzelcu a drogą
w kierunku miejscowości Dziersławice. Następnie linia przebiega pomiędzy zabudowaniami
w miejscowości Dziersławice o numerach 11 i 12 a następnie do skrzyżowania ulic: Dziersławickiej
i Kolonijnej. Potem linia graniczna obszaru przebiega wzdłuż Kolonijnej do skrzyżowania z ulicą
Kolonijną w Białobłociu (droga powiatowa nr 1395F) między posesjami nr 37 i 10 wzdłuż granicy obrębu
Białobłocie i Glinik do ulicy Karnińskiej przy posesji nr 7 w Gliniku. Dalej linia biegnie w kierunku
północno – wschodnim do ulicy Niebieskiej 4 w Deszcznie, następnie wzdłuż ulicy Niebieskiej około 150
metrów w kierunku posesji nr 2, a następnie zmienia kierunek przecinając drogę ekspresową S 3
w kierunku skrzyżowania ulic Lubuska i Leśna przy posesji Lubuska 49 w Deszcznie (pod linią graniczną
numeracja posesji rośnie) w kierunku na Skwierzynę, a następnie linia przechodząc przez posesję Lubuska
45, linia biegnie do punktu rozpoczęcia opisu.
2. Teren wokół ogniska nr 5 o promieniu co najmniej 10 km od tego miejsca określa się obszarem
zagrożonym nr 5 w następujący sposób: poczynając od Ronda Sybiraków w Gorzowie Wlkp. granica
biegnie w kierunku wschodnim omijając od południa miejscowość Wawrów i Janczewo dalej prosto
w kierunku wschodnim omija od północy ostatnie zabudowania miejscowości Górki, tu skręca w kierunku
miejscowości Santok, do drogi wojewódzkiej 158 z ulicą Gorzowską w Santoku. Dalej drogą wojewódzką
158 do Starego Polichna aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką 159. Tu przez oddziały leśne
(Nadleśnictwo Karwin) do punktu między oddziałami leśnymi nr 79,80, 111 i 112, tu na południe wzdłuż
linii oddziałowych aż do punktu między oddziałami leśnymi nr 314, 315, 325 i 326. Od tego punktu lekko
skręcając przecina kolejne oddziały leśne aż do skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 159 i 199. Dalej
skręca na południowy zachód do obwodnicy zachodniej Skwierzyny, następnie do punktu między
oddziałami 381, 382, 420 i 421 (Nadleśnictwo Skwierzyna), lekko załamując się przecina kolejne oddziały
leśne do kolejnego załamania w punkcie między oddziałami leśnymi nr 460, 461, 488 i 489. Od tego
punktu na zachód oddziały leśne do kolejnego punktu między oddziałami nr 251, 252, 301 i 302
(Nadleśnictwo Lubniewice). Granica skręca na północny - zachód przecinając skrzyżowanie dróg
krajowych 24 i 22 (Wałdowice) biegnie oddziałami leśnymi do punktu między oddziałami leśnymi nr 30,
31, 58 i 59. Tu skręca na północ linią oddziałową poprzez Łąków dalej prosto do rzeki Warta na wysokości
miejscowości Koszęcin. Dalej wzdłuż rzeki Warta do granicy miasta Gorzów Wlkp. Od granicy miasta
Gorzów Wlkp. do skrzyżowania ulicy Kostrzyńskiej i Alei 11 Listopada, dalej tą ulicą i wzdłuż ulicy
Władysława Sikorskiego do ulicy Warszawskiej do Ronda Santockiego. Od Ronda Santockiego ulicą
Podmiejską aż do Ronda Sybiraków, gdzie kończy się opis.
§ 5c. 1. Teren wokół ogniska nr 6 o promieniu co najmniej 3 km od tego miejsca określa się obszarem
zapowietrzonym nr 6 w następujący sposób: poczynając od skrzyżowania ulic: Lubuskiej i Skwierzyńskiej
w Deszcznie linia biegnie wzdłuż ulicy Skwierzyńskiej w kierunku północno – wschodnim do ulicy
Wietrznej w Osiedlu Poznańskim, następnie ulicą Wietrzną za posesję nr 96 w kierunku ulicy
Skwierzyńskiej przy posesjach nr 44 i 45 przecina ulicę Brzozową między posesjami nr 36 i 37, następnie
biegnie w kierunku północno-wschodnim w kierunku skrzyżowania ulic Olchowa i Nowa, a następnie
zmienia kierunek na wschód i biegnie pomiędzy posesjami nr 71 i 72 w miejscowości Borek do
skrzyżowania drogi leśnej ze zjazdem na posesję nr 75 w m. Borek. Następnie linia przebiega w kierunku
południowo-wschodnim do punktu granicznego oddziałów leśnych nr 9,10,15 i 16 (Nadleśnictwo
Skwierzyna). Następnie linia biegnie łukiem w kierunku południowym przez las do punktu między
oddziałami nr 21, 22, 27 i 28 oraz dalej do skrzyżowania ulicy: Gajowej z ulicą Nad Wałem oraz drogą
powiatową nr 1398F w Brzozowcu. Potem w kierunku południowo-wschodnim do posesji nr 8 pomiędzy
ulicami Nad Wałem i Borkowską do załamania linii energetycznej, a następnie przebiega pomiędzy
posesjami nr 25b i 26a w Brzozowcu (ulica Polna). Następnie linia idzie w kierunku południowozachodnim przecinając linie kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Skwierzyna oraz drogę relacji Gorzów Wlkp.
– Skwierzyna - (ul. Gorzowska).

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–3–

Poz. 2708

Następnie linia biegnie dalej w tym samym kierunku do punktu oddziałowego nr 65 i 66 po czym zmienia
kierunek do punktu oddziałowego nr 89-90, 110-111 w linii do punktu nr 92,93,113 i 114, następnie do
punktu nr 74, 75, 95, 96, by przeciąć w północnej części jezioro Glinik. Dalej linia biegnie do punktu
oddziałowego nr 53, 54, 77, 78 oraz do punktu nr 38, 39 przecinając drogę powiatową 1397F. Dalej
przebiega wzdłuż granic oddziałów nr 38,39 do skraju lasu. Potem linia wchodzi ze skraju lasu w ulicę
Słowiczą i przebieg wzdłuż ulicy Słowiczej w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą.
Następnie biegnie do skrzyżowania z ulicą Sikorkową i do Kukułczej. Potem biegnie w kierunku północnozachodnim w linii prostej do ulicy Niebieskiej w Deszcznie przy posesji nr 5 i dalej w kierunku północnowschodnim wzdłuż posesji ul. Niebieska 5 przecina drogę ekspresowa S 3 oraz linię kolejową relacji
Gorzów Wlkp. – Krzyż i dalej w kierunku do punktu początku opisu.
2. Teren wokół ogniska nr 6 o promieniu co najmniej 10 km od tego miejsca określa się obszarem
zagrożonym nr 6 w następujący sposób: poczynając od skrzyżowania ulic Bierzarina i Łukasińskiego
w Gorzowie Wlkp. granica biegnie w kierunku wschodnim do załamania linii wysokiego napięcia. Wzdłuż
linii wysokiego napięcia omija miejscowość Wawrów od północy do przecięcia się z linia energetyczną
biegnącą z północy na południe. Od przecięcia się linii energetycznych, granica biegnie w kierunku
wschodnim przecinając miejscowość Janczewo aż do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 158 z drogą
powiatową 1405F. Dalej drogą wojewódzką 158 do miejscowości Gralewo. Na wysokości posesji nr 1b
w Gralewie granica zbacza z drogi wojewódzkiej 138 i biegnie przez posesje 54 i 53 dalej prosto
przecinając linię kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Krzyż i dalej prosto do zachodniej granicy miejscowości
Ludzisławice. Od załamania drogi powiatowej 1401F i skrzyżowania z drogą polną granica skręca na
południe przecinając drogę wojewódzką 158 do punktu między oddziałami leśnymi nr 20, 21, 48, 49
(Nadleśnictwo Karwin). Dalej na południe wzdłuż linii oddziałowych aż do punktu między oddziałami
leśnymi nr 313, 314, 324, 325, od tego punktu granica skręca na południowy zachód przez oddziały leśne
do oddziału leśnego nr 425 stycznego z rzeką Wartą. Następnie biegnie w kierunku obwodnicy zachodniej
Skwierzyny. Tu skręca do kolejnego załamania miedzy oddziałami leśnymi nr 385, 386, 424, 425
(Nadleśnictwo Skwierzyna). Od tego punktu biegnie na zachód przecinając oddziały leśne do kolejnego
załamania w punkcie między oddziałami leśnymi nr 361, 362, 403, 404, dalej załamuje się przecinając
kolejne oddziały leśne do punktu między oddziałami nr 190, 191, 236, 237. Tu skręca na północny zachód
do skrzyżowania dróg krajowych nr 22 i 24. Dalej na północ omijając od wschodu miejscowość Rudnica,
granica biegnie dalej na północ omijając od zachodu osadę Altona, od zachodu miejscowość Płonica, od
zachodu miejscowość Koszęcin aż do rzeki Warta na wysokości miejscowości Ulim, dalej wzdłuż rzeki
Warty do granicy miasta Gorzów Wlkp. Od granicy miasta na rzece Warta na północ do skrzyżowania ulic
Kostrzyńskiej i Warzywnej. Tu skręca w ulicę Kostrzyńską, dalej Aleją 11 Listopada i ulicą gen.
Władysława Sikorskiego, dalej ulicą Estkowskiego do Ronda Kosynierów Gdyńskich, od Ronda dalej ulicą
Łokietka do ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Następnie ulicą Dąbrowskiego na północ do skrzyżowania
z ulicą 30 Stycznia skręca i biegnie ulicą 30 Stycznia do ulicy Drzymały. Następnie przecinając Park
Siemiradzkiego do skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Widok. Dalej biegnie ulicą Walczaka poprzez Rondo
Ofiar Katynia do Ronda Gdańskiego. Tutaj skręca w ulicę Bierzarina i biegnie do skrzyżowania ulic
Bierzarina i Łukasińskiego, gdzie kończy się opis”;
3) w § 6:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zapowietrzonych, o których mowa w § 3, 4, 5, 5a, 5b
i 5c nakazuje się:”,
b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„2. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zapowietrzonych, o których mowa w § 3, 4, 5, 5a, 5b
i 5c zakazuje się:”;
4) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zagrożonych, o których mowa w § 3, 4, 5, 5a, 5b i 5c
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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b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„2. W gospodarstwach znajdujących się na obszarach zagrożonych, o których mowa w § 3, 4, 5, 5a, 5b i 5c
zakazuje się:”;
5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Nakazuje się oznakowanie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, o których mowa w § 3, 4, 5,
5a, 5b i 5c, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru tablic ostrzegawczych następującej treści:
„GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY. WPROWADZANIE WYPROWADZANIE
ZWIERZĄT WZBRONIONE”, „GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY. WPROWADZANIE
I WYPROWADZANIE ZWIERZĄT WZBRONIONE”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1
do niniejszego rozporządzenia.”;
6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 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, 5, 5a, 5b i 5c.”.
§ 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

