
  

ROZPORZĄDZENIE  

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 7 lutego 2023 r. 

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

powiatów zielonogórskiego i nowosolskiego oraz Miasta Zielona Góra 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 7, pkt 8a, pkt 8f, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 

2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 1421 

z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 55, art. 9 ust. 1 lit. a (ii) oraz art. 53 – 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające 

i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE. L. 

z 2016r. Nr 84, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/429”, a także art. 2, 21, 22 ust. 4 

i art. 24, 25, 27, 28, 29 – 31, 33 – 35, 37 – 38, 40, 42 – 44 oraz art. 46 – 47, 49 – 51 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym 

chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE. L. z 2020r. Nr 174, str. 64, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2020/687”, a także w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby 

zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) – w sołectwie Ochla, w dzielnicy Nowe Miasto, w mieście 

Zielona Góra oraz w miejscowości Lubiszyn, w gminie Lubiszyn, w powiecie gorzowskim, na wniosek 

Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 6 lutego 2023r., zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie zwalczania wysoce 

zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów zielonogórskiego i nowosolskiego oraz Miasta Zielona 

Góra (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 91), zwanym dalej rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmianie ulega tytuł rozporządzenia Wojewody Lubuskiego, który otrzymuje brzmienie: 

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

zielonogórskiego, nowosolskiego, gorzowskiego oraz Miasta Zielona Góra”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem 

zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący: 

1) w powiecie gorzowskim, w gminie: Lubiszyn, miejscowości: Tarnów (część północna, przecinając na 

wschodzie i na zachodzie granicę administracyjną z miejscowością Lubiszyn), Lubiszyn (centralna część 

Lubiszyna, od strony południowo – wschodniej przecinając obszar leśny, poniżej drogi wojewódzkiej  

nr 130 na granicy administracyjnej z miejscowością Wysoka oraz granicy administracyjnej z miejscowością 

Tarnów), Wysoka (zachodnia część miejscowości od przecięcia granicy administracyjnej z miejscowością 

Lubiszyn do przecięcia z granicą administracyjną z miejscowością Ściechów), Ściechów (południowa część 

miejscowości Ściechów przecinając na wschodnie granicę administracyjną z miejscowością Wysoka a na 

zachodzie granicę administracyjną z miejscowością Gajewo), Gajewo (wschodnio – południowa część 

miejscowości, przecinając granicę administracyjne na wschodzie z miejscowością Ściechów na zachodzie 
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z miejscowością Dzikowo), Brzeźno (dwie części na wschodzie miejscowości, graniczące z miejscowością 

Lubiszyn od strony wschodniej), Dzikowo (południowa część miejscowości, którą dookoła otacza granica 

administracyjna miejscowości Lubiszyn, oraz wschodnia część granicząca z miejscowością Ściechów); 

2) sołectwa Ochla, Jarogniewice, Kiełpin i Jeleniów w Dzielnicy Nowe Miasto, w mieście Zielona Góra. 

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do 

rozporządzenia Wojewody Lubuskiego – w części zaznaczonej kolorem czerwonym. 

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

zagrożonym, uznaje się teren obejmujący: 

1) w powiecie zielonogórskim: 

a) w gminie Nowogród Bobrzański, miejscowości: Kamionka, Kotowice, Niwiska, Pierzwin, Urzuty, 

Kaczenice (od południa od drogi 290 w kierunku północno – zachodnim do przecięcia z drogą 27), 

b) w gminie Świdnica, miejscowości: Buchałów, Koźla, Letnica, Piaski, Radomia, Słone, Świdnica, 

Wilkanowo, 

c) w gminie Czerwieńsk, miejscowość: Leśniów Wielki (od strony zachodniej drogą 32 w kierunku 

północno – wschodnim do skrzyżowania z ul. Wodną w miejscowości Przylep); 

2) w powiecie nowosolskim: 

a) w gminie Kożuchów, miejscowości: Broniszów, Książ Śląski, Mirocin Dolny, Mirocin Średni (od drogi 

290 w kierunku południowo – wschodnim do granicy administracyjnej miejscowości Broniszów), 

Radwanów, Studzieniec (od granicy administracyjnej miejscowości Studzieniec, drogą 283 w kierunku 

północnowschodnim, do południowo – zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Lelechów), 

b) w gminie Otyń, miejscowości: Czasław, Ługi, 

c) w gminie Nowa Sól, miejscowość Lelechów; 

3) w mieście Zielona Góra, w dzielnicy Nowe Miasto sołectwa Barcikowice, Drzonków, Ługowo, Przylep, 

Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zatonie, Jany, Nowy Kisielin (część miasta od drogi 32 w kierunku 

południowowschodnim, do drogi ekspresowej S3, dalej w kierunku południowym wzdłuż drogi S 3, 

następnie w kierunku wschodnim, granicą administracyjną Starego Kisielina, do drogi 279. Dalej 

w kierunku południowym do drogi 282 w kierunku południowo-wschodnim do granicy administracyjnej 

miejscowości Ługowo); 

4) w powiecie gorzowskim: 

a) w gminie Lubiszyn, miejscowości: Lubno, Łąkomin, Buszów, Smoliny, Staw, Kozin, Mystki, 

Ściechówek, Chłopiny, Marwice (część zachodnia miejscowości, wzdłuż ulicy Myśliborskiej do przecięcia 

z drogą ekspresową S3, wzdłuż tej drogi do granicy administracyjnej z miejscowością Santocko), Baczyna 

(część północna wzdłuż ulicy Osiedlowej, przecinając drogę Wojewódzką nr 130, wzdłuż ulicy 

Myśliborskiej do granicy administracyjnej z miejscowością Marwice), 

b) w gminie Bogdaniec, miejscowości: Stanowice, Racław (część północna do drogi Racław – Baczyna, do 

granicy administracyjnej z miejscowością Baczyna), Bogdaniec (od północno – zachodniej granicy 

administracyjnej z miejscowością Stare Dzieduszyce, po łuku do granicy administracyjnej z miejscowością 

Racław), 

c) w gminie Kłodawa, miejscowość: Santocko (osada leśna Rębowo do granicy administracyjnej 

z województwem Zachodniopomorskim), 

d) w gminie Witnica, miejscowości: Nowe Dzieduszyce, Stare Dzieduszyce, Mosina, Nowiny Wielkie 

(zachodnia część miejscowości do drogi 132, do granicy administracyjnej z miejscowością Bogdaniec). 

4. Obszar, o którym mowa w ust. 3, określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do 

rozporządzenia Wojewody Lubuskiego – w części zaznaczonej kolorem niebieskim.”; 

3) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 9. 1. Określa się teren całego powiatu zielonogórskiego, nowosolskiego i gorzowskiego oraz miasta 

Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski jako obszar szczególnie narażony na ryzyko wystąpienia wysoce 

zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach.”. 

§ 2. 1. Załącznik do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego – mapa obszaru zapowietrzonego w mieście 

Zielona Góra i obszaru zagrożonego w powiecie zielonogórskim, nowosolskim i mieście Zielona Góra 

otrzymuje oznaczenie „ Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 11 stycznia 2023r., - 

mapa obszaru zapowietrzonego w mieście Zielona Góra i obszaru zagrożonego w powiecie zielonogórskim, 

nowosolskim i mieście Zielona Góra”. 

2. Dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego – mapa obszaru zapowietrzonego 

i obszaru zagrożonego w powiecie gorzowskim, który 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 miejscowości wchodzących w skład obszaru, o którym mowa w § 1 rozporządzenia 

Wojewody Lubuskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

I Wicewojewoda Lubuski 

Wojciech Perczak
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Załącznik 

do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 

z dnia 7 lutego 2023r. 

Mapa obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego w powiecie gorzowskim 
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