
  

ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 5 stycznia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie 

powiatów zielonogórskiego i świebodzińskiego 

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

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 1421) 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 4 stycznia 2021r. zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zwalczania wysoce 

zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów zielonogórskiego i świebodzińskiego (Dz. Urz. Woj. 

Lubuskiego z 2020r., poz. 2982) wprowadza się, następujące zmiany: 

1) zmianie ulega tytuł rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zwalczania 

wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów zielonogórskiego i świebodzińskiego  

(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020r., poz. 2982), który otrzymuje brzmienie: 

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

zielonogórskiego, świebodzińskiego i krośnieńskiego”; 

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

zagrożonym, uznaje się teren obejmujący: 

l) w powiecie zielonogórskim, w gminie Babimost miejscowości: Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, 

Laski, Babimost; 

2) w powiecie świebodzińskim, w gminie Zbąszynek miejscowości: Chlastawa, Zbąszynek, Kosieczyn; 

3) w powiecie krośnieńskim, w gminie Gubin miejscowości: Gubinek, m. Gubin, Budoradz. 

Opis: 

od granicy z woj. wielkopolskim, wzdłuż linii kolejowej Zbąszyń-Zbąszynek w kierunku południowym 

w powiecie świebodzińskim, do przecięcia tej linii kolejowej z granicą administracyjną miejscowości 

Podmokle Wielkie, obejmując tę miejscowość w powiecie zielonogórskim, dalej granicą tej miejscowości 

w kierunku południowym do miejscowości Podmokle Małe, obejmując tę miejscowość, dalej w kierunku 

miejscowości Laski, obejmując tę miejscowość, następnie w kierunku Portu Lotniczego Babimost, 

obejmując Port Lotniczy, dalej granicą województwa lubuskiego w kierunku wschodnim, do granicy 

administracyjnej miejscowości Wielka Wieś w powiecie wolsztyńskim, woj. wielkopolskie, dalej 

w kierunku północnym granicą województwa lubuskiego do punktu wyjścia. Od granicy polsko-

niemieckiej, od drogi 1154F łączącej Coschen – Żytowań, na południe przecinając tory kolejowe na drodze 
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Guben – Czerwieńsk, dalej na południe do miasta Gubin, włączając to miasto, dalej na południe do 

miejscowości Gubinek, włączając tę miejscowość.”.. 

§ 2. Załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie, określone w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego. 

 Wojewoda Lubuski 

Władysław Dajczak 
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Załącznik 

 do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 

z dnia 5 stycznia 2021r. 

Mapa obszaru zagrożonego 
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