
  

ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 29 marca 2017 r. 

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

powiatów: nowosolskiego, zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra 

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) oraz 

art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 

z 2015r. poz. 525 i 1960 oraz z 2016r. poz. 1948 i 2260), na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii z dnia 28 marca 2017r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 8 marca 2017r. w sprawie zwalczania wysoce 

zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: nowosolskiego, zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra 

(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017r., poz. 584) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 3; 

2) w § 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na obszarach, o których mowa w § 2, 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.”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2. Na obszarach o których mowa w § 2, zakazuje się:”; 

3) uchyla się § 6; 

4) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„Nakazy i zakazy, o których mowa w § 4 obowiązują, do momentu ich odwołania, wszystkich 

mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 2.”. 

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

przyjęty na danym terenie. 

Wojewoda Lubuski 

Władysław Dajczak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 marca 2017 r.

Poz. 730
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