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ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie
powiatów gorzowskiego, słubickiego, sulęcińskiego, strzelecko-drezdeneckiego, zielonogórskiego,
nowosolskiego i Miasta Zielona Góra
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 29 kwietnia 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 ze zm.) 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 gorzowskiego, słubickiego, sulęcińskiego,
strzelecko-drezdeneckiego, zielonogórskiego, nowosolskiego i Miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2020r., poz. 2982 ze zm.), który otrzymuje brzmienie:
„rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów
strzelecko – drezdeneckiego, zielonogórskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, sulęcińskiego, krośnieńskiego i Miasta Zielona Góra”;
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1 Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem
zagrożonym, uznaje się teren obejmujący:
1) w powiecie strzelecko – drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie miejscowości: Gilów, Tuczno,
Żabicko, Śródlesie, Machary, Bobrówko, Lubicz;
2) w powiecie zielonogórskim:
a) w gminie Nowogród Bobrzański miejscowości: Kamionka, Pierzwin, Pielice, Niwiska,
b) w gminie Świdnica miejscowości: Świdnica, Łochowo, Piaski, Letnica, Buchałów, Słone, Radomia,
Wilkanowo, Rybno;
3) w powiecie nowosolskim, w gminie Kożuchów miejscowości: Radwanów, Książ Śląski;
4) Miasto Zielona Góra, za wyjątkiem dzielnicy Chynów oraz sołectw Barcikowice, Krępa, Łężyca,
Ługowo, Nowy Kisielin, Ochla, Racula i Zawada w Dzielnicy Nowe Miasto;
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5) w powiecie świebodzińskim, w gminie Świebodzin miejscowości: Gronów, Poźrzadło, Łagów,
Toporów, Zagórze, Niedźwiedź, Stok, Błonie, Laski;
6) w powiecie sulęcińskim, w gminie Torzym miejscowości: Koryta, Drzewce Kolonia, Drzewce;
7) w powiecie krośnieńskim, w gminie Bytnica miejscowości: Dobrosułów, Gryżyna.
Opis:
Od wschodu: od granicy województw zachodniopomorskiego i lubuskiego od miejscowości Gilów,
obejmując tę miejscowość, dalej w kierunku południowo – zachodnim do miejscowości Lubicz, obejmując
tę miejscowość, dalej do miejscowości Bobrówka, obejmując tę miejscowość, dalej w kierunku zachodnim
do miejscowości Machary, obejmując tę miejscowość, dalej do miejscowości Śródlesie, obejmując tę
miejscowość, następnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego do punktu wyjścia.
Od północy od sołectwa Przylep w Nowym Mieście Zielona Góra, włączając sołectwo Przylep. W kierunku
zachodnim przecinając tory kolejowe Nadodrzanka, następnie w kierunku południowo – zachodnim do
granicy administracyjnej gminy Świdnica. Dalej w kierunku północno – zachodnim granicą administracyjną tej gminy. Następnie w kierunku południowo – zachodnim do miejscowości Radomia włączając tę
miejscowość. W kierunku południowo – zachodnim do przecięcia z DK 279, w kierunku południowo –
zachodnim do przecięcia z torami kolejowymi Zielona Góra – Nowogród Bobrzański. Dalej w kierunku
miejscowości Letnica, włączając tę miejscowość. Następnie linią kolejową Zielona Góra – Nowogród
Bobrzański do miejscowości Koźla nie włączając tej miejscowości. Dalej w kierunku południowym do
przecięcia drogi nr 27 z granicą administracyjną gminy Nowogród Bobrzański. Dalej granicą
administracyjną gminy Nowogród Bobrzański w kierunku południowo – wschodnim do DK 290 nie
włączając miejscowości Kaczenice. Następnie w kierunku południowo – wschodnim włączając
miejscowość Niwiska. Dalej w kierunku południowo – wschodnim do granicy administracyjnej gminy
Nowogród Bobrzański włączając miejscowość Kamionka. Następnie w kierunku wschodnim do DK 290
obejmując miejscowość Radwanów. Dalej w kierunku północno – wschodnim do przecięcia z DK 283.
Następnie w kierunku północno – wschodnim do granicy administracyjnej gminy Kożuchów włączając
miejscowość Książ Śląski. Następnie w kierunku północno – wschodnim obejmując sołectwa Zatonie
i Sucha. W kierunku północno- zachodnim do przecięcia z drogą S 3. Następnie w kierunku północno –
zachodnim do DK 282. Dalej torami kolejowymi Nadodrzanka w kierunku północno – zachodnim
obejmując sołectwo Stary Kisielin. Następnie w kierunku północno – zachodnim do węzła Zielna Góra
Północ, następnie Trasą Północną w kierunku zachodnim. Dalej w kierunku północno – zachodnim
przecinając ulicę Stefana Batorego w kierunku zachodnim do punktu wyjścia.
Od A 2 na wysokości miejscowości Gronów w powiecie świebodzińskim włączając tę miejscowość
w kierunku południowo – wschodnim do torów kolejowych LK3, następnie do miejscowości Zagórze
włączając tę miejscowość. Dalej w kierunku południowym do miejscowości Laski włączając tę
miejscowość. Następnie w kierunku południowo – zachodnim do miejscowości Błonie włączając tę
miejscowość. Dalej w kierunku południowo – zachodnim obejmując miejscowość Gryżyna w powiecie
krośnieńskim. Dalej w kierunku południowo – zachodnim do miejscowości Bytnica nie włączając tej
miejscowości. Następnie w kierunku północno – zachodnim obejmując miejscowość Dobrosułów. Dalej
w kierunku północnym do miejscowości Debrznica w powiecie sulęcińskim nie włączając tej miejscowości.
Następnie w kierunku północno – wschodnim do torów kolejowych LK 3 a następnie w kierunku północno
– wschodnim do DK 92 na wysokości miejscowości Torzym nie włączając tej miejscowości a następnie
dalej w kierunku północno – wschodnim przecinając A 2. Dalej w kierunku północno – wschodnim nie
obejmując miejscowości Walewice i dalej kierując się na południowy – wschód do punktu wejścia.
2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, określa mapa stanowiąca załącznik nr 10, załącznik nr 11 oraz
załącznik nr 12 – w części zaznaczonej kolorem różowym.
3. Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem
zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący:
1) dzielnicę Nowe Miasto, sołectwo Ochla;
2) w powiecie świebodzińskim, w gminie Łagów miejscowości: Kłodnica – Troszki, Kosobudz;
3) w powiecie sulęcińskim, w gminie Torzym: teren leśny.
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Opis: Od strony zachodniej na przecięciu granicy administracyjnej Nowego Miasta Zielona Góra z DK 279
w kierunku południowym granicą administracyjną Nowego Miasta Zielona Góra. Następnie w kierunku
południowo – wschodnim do Śląskiej Ochli. Wzdłuż Śląskiej Ochli do przecięcia ulicy Ochla – Żagańska.
Dalej w kierunku wschodnim i północno – wschodnim przecinając Śląską Ochlę. Następnie w kierunku
północno – wschodnim przecinając DK 279 na wysokości sołectwa Kiełpin nie włączając tego sołectwa.
Dalej w kierunku północnym terenem leśnym. Następnie w kierunku północno – zachodnim do dzielnicy
Jędrzychów nie włączając tej dzielnicy. Dalej granicą administracyjną Nowego Miasta Zielona Góra,
w kierunku południowym wzdłuż granicy administracyjnej Nowego Miasta Zielona Góra. Następnie
w kierunku północno – zachodnim granicą administracyjną Nowego Miasta Zielona Góra do punktu
początkowego.
Od torów kolejowych LK 3 na wysokości miejscowości Toporów nie włączając tej miejscowości
w kierunku południowym do miejscowości Kosobudz włączając tę miejscowość. Dalej w kierunku
południowo – zachodnim terenem leśnym a następnie w kierunku północnym do miejscowości Kosobudki
włączając tę miejscowość. Dalej w kierunku północno – wschodnim do torów kolejowych LK 3 w powiecie
sulęcińskim w gminie Torzym przecinając LK3 i teren leśny. Następnie w kierunku południowo –
wschodnim do punktu wejścia.
4. Obszar, o którym mowa w ust. 3, określa mapa stanowiąca załącznik nr 11 oraz załącznik nr 12 do
rozporządzenia – w części zaznaczonej kolorem pomarańczowym”.
§ 2. 1. Dodaje się załącznik nr 12 do rozporządzenia – mapa obszaru zapowietrzonego i zagrożonego na
terenie powiatu świebodzińskiego, sulęcińskiego i krośnieńskiego, który otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2. Uchyla się załącznik nr 8 do rozporządzenia – mapa obszaru zagrożonego w powiatach gorzowskim,
sulęcińskim i słubickim.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru, o którym 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 30 kwietnia 2021r.
Mapa obszaru zapowietrzonego i zagrożonego na terenie powiatu świebodzińskiego, sulęcińskiego
i krośnieńskiego

