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389
ROZPORZĄDZENIE NR 17/2006
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 14 marca 2006r.
w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy
ptaków, a także 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
2004r.
Nr 69, poz. 625, z 2005r. Nr 23 poz. 188 oraz Nr 33,
poz. 289, z 2006r. Nr 23, poz. 188), w związku
z wystąpieniem przypadku wysoce zjadliwej grypy
ptaków typu N1 u dzikiego łabędzia, znalezionego
na terenie Miasta Kostrzyn – Osiedle Warniki, na
brzegu Warty, zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Obszar o promieniu 3km od Miasta
Kostrzyn – Osiedle Warniki określam jako obszar
zapowietrzony grypą ptaków, który obejmuje teren
określony granicami:
1) od strony północno - zachodniej: od granicy
państwa na wysokości miejscowości Kostrzyn, od wiaduktu kolejowego na rzece Odra wzdłuż linii kolejowej na drodze do Kostrzyna, do skrzyżowania z drogą kolejową
biegnącą na północny zachód, a następnie tą
linią kolejową w lewo na północny wschód
do skrzyżowania z linią kolejową biegnącą
z Kostrzyna w kierunku miejscowości Mieszkowice, dalej tą linią kolejową w prawo na
południowy wschód do skrzyżowania z drogą
biegnącą w prawo od północy miejscowości
Kostrzyn nad Odrą na wschód w kierunku
drogi Nr 31 biegnącej z Kostrzyna do miejscowości Sarbinowo, a dalej na północ drogą
Nr 31 do skrzyżowania z leśną drogą biegnącą w lewo. Dalej w prawo od skrzyżowania

z leśną drogą, wzdłuż południowej linii lasu
do drogi Nr 132, na wysokości miejscowości
Dąbroszyn (bez włączenia obszaru administracyjnego miejscowości Dąbroszyn), a następnie na północny wschód wzdłuż drogi
Nr 132 z Kostrzyna do Dąbroszyna do granic
administracyjnych Dąbroszyna;
2) od
strony
wschodniej:
od
granicy
administracyjnej Dąbroszyna od drogi Nr 132
w prawo 150m na południe do drogi
biegnącej wzdłuż granic administracyjnych
Dąbroszyna, a dalej 520m na północny
wschód, do skrzyżowania z drogą biegnącą w
prawo do jednej z odnóg Warty tj. Starej
Warty, następnie wzdłuż zachodniej granicy
tej odnogi do wału rzeki Warty, a dalej w linii
prostej przez rzekę Wartę;
3) od strony wschodniej i południowej: linia
biegnąca po okręgu o promieniu 3km do
Kanału Postomia, przecinająca go ze
wschodu na zachód, dalej po okręgu do
Czerwonego Kanału i wzdłuż Czerwonego
Kanału do jego ujścia do Odry, a następnie w
kierunku zachodnim od Czerwonego Kanału
w linii prostej, przecinającej linię kolejową
Słońsk – Kostrzyn, do granicy państwa na
Odrze;
4) od strony zachodniej: wzdłuż granicy państwa
na rzece Odra, do granicy administracyjnej
województwa lubuskiego z województwem
zachodniopomorskim.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 16

- 1198 -

2. Obszar o promieniu 10km od Miasta
Kostrzyn – Osiedle Warniki określam jako obszar
zagrożony grypą ptaków, który obejmuje teren
określony granicami:
1) od strony zachodniej: granica państwa na
wysokości
miejscowości
Gorzyca
(bez
włączenia
obszaru
administracyjnego
miejscowości Gorzyca),wzdłuż rzeki Odra jako
granicy państwa, aż do miejscowości
Kaleńsko (włączając obszar administracyjny
miejscowości Kaleńsko), dalej drogą z
miejscowości Kaleńsko do miejscowości
Namyślin drogą do skrzyżowania z drogą Nr
127;
2) od strony północnej: wzdłuż drogi Nr 127 do
miejscowości Chwarszczany (bez włączenia
obszaru administracyjnego miejscowości
Chwarszczany),
dalej
tą
drogą
do
skrzyżowania w lesie z drogą biegnącą w
prawo przed miejscowością Dargomyśl, dalej
tą
drogą
w prawo przez las na wschód przez
skrzyżowanie z drogą Nr 123, dalej przez
miejscowość Cychry (bez włączenia obszaru
administracyjnego miejscowości Cychry), i
dalej do miejscowości Bogusław (bez
włączenia
obszaru
administracyjnego
miejscowości Bogusław);
3) od strony wschodniej i południowej: od granicy administracyjnej województwa lubuskiego z województwem zachodniopomorskim,
przeciętej przez drogę z miejscowości Bogusław, biegnącą na południe w kierunku miejscowości Kamień Wielki (bez włączenia obszaru administracyjnego miejscowości Kamień Wielki), dalej na południe do miejscowości Kamień Mały przez skrzyżowanie
z drogą Nr 132, dalej na południe ok. 1,5km
wzdłuż przebiegu Kanału Małego, dalej
wzdłuż wału linią prostą biegnącą na południe przez Park Narodowy Ujścia Warty do
ujścia rzeki Warty, dalej linią prostą prostopadle do biegu Warty aż do wału przeciwpowodziowego, potem na południe w kierunku
miejscowości Słońsk do kanału Postomia, dalej linią prostą wzdłuż drogi od kanału w kierunku miejscowości Słońsk, dalej wzdłuż kanału Postomia w kierunku południowo
- wschodnim do granicy obszaru administracyjnego miejscowości Słońsk (włączając obszar administracyjny miejscowości Słońsk),
dalej po okręgu o promieniu 10km od ogniska
do drogi z miejscowości Stańsk do miejscowości Czarnów (bez włączenia obszaru administracyjnego miejscowości Stańsk, ale włączając obszar administracyjny miejscowości
Czarnów), dalej tą drogą w lewo z miejscowości Czarnów do miejscowości Żabice (włączając obszar administracyjny miejscowości
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Żabice), i dalej tą drogą w kierunku miejscowości Górzyca (bez włączenia obszaru administracyjnego miejscowości Górzyca) do linii
kolejowej biegnącej z miejscowości Górzyca
do Kostrzyna, dalej linią prostą w lewo na zachód do granicy państwa na rzece Odra.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 ust. 1
zakazuje się:
1) transportu drobiu, z wyjątkiem tranzytu
drobiu drogami głównymi lub koleją, bez
zgody właściwego powiatowego lekarza
weterynarii;
2) przemieszczania drobiu i jaj wylęgowych
z gospodarstw znajdujących się na tym
obszarze bez zgody właściwego powiatowego
lekarza weterynarii;
3) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz
naturalnego nawozu drobiowego bez zgody
właściwego
powiatowego
lekarza
weterynarii;
4) organizowania polowań i odłowów dzikiego
ptactwa;
5) wyprowadzania drobiu i innych ptaków
żyjących w niewoli oraz ich jaj poza obszar;
6) wysyłania, wywożenia i wynoszenia świeżego
mięsa mielonego, przetworów mięsnych
i produktów mięsnych z drobiu, innych
ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków
łownych bez zgody właściwego powiatowego
lekarza weterynarii.
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 ust. 2
zakazuje się:
1) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz
naturalnego nawozu drobiowego bez zgody
właściwego
powiatowego
lekarza
weterynarii;
2) przemieszczania drobiu i innych ptaków
żyjących w niewoli poza obszar, o którym
mowa w § 1, przez co najmniej 15 dni od daty
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
3) organizowania polowań i odłowów ptactwa
dzikiego.
§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1
nakazuje się:
1) sporządzić spis gospodarstw położonych na
tym terenie utrzymujących drób;
2) przeprowadzać perlustrację gospodarstw,
w tym badania kliniczne drobiu oraz, w razie
konieczności, pobieranie próbek do badań
laboratoryjnych;
3) przeprowadzać perlustrację ptactwa dzikiego;
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4) umieścić na granicach obszaru przy drogach
i ścieżkach dla pieszych oraz parkingach czytelne i trwałe tablic z wyraźnym napisem:

3) kontrolować ruch pojazdów przewożących
drób, mięso drobiowe, zwłoki drobiu i jaja
wylęgowe;

„Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Obszar zapowietrzony. Wprowadzanie, przeprowadzanie, wyprowadzanie zwierząt surowo wzbronione”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

4) umieścić na granicach obszaru przy drogach
i ścieżkach dla pieszych oraz parkingach czytelne i trwałe tablice z wyraźnym napisem:

5) umieścić na drogach wylotowych maty dezynfekcyjne nawilżone środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz utrzymywać je
w stanie wilgotnym;
6) umieścić maty dezynfekcyjne przed wyjściami, wejściami, wjazdami i wyjazdami do
i z gospodarstw utrzymujących drób, nawilżone środkiem dezynfekcyjnym wskazanym
przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz utrzymywać je w stanie wilgotnym;
7) prowadzić codzienne przeglądy drobiu przez
urzędowych lekarzy weterynarii.
§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 ust. 2,
nakazuje się:
1) sporządzić spis gospodarstw utrzymujących
drób, położonych w tym obszarze;
2) umieścić maty dezynfekcyjne przed wyjściami, wejściami, wjazdami i wyjazdami do
i z gospodarstw utrzymujących drób, nawilżone środkiem dezynfekcyjnym wskazanym
przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz utrzymywać je w stanie wilgotnym;

„Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Obszar zagrożony. Wprowadzanie, przeprowadzanie,
wyprowadzanie zwierząt surowo wzbronione”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, 3,
4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz
osoby przebywające czasowo na obszarach,
o których mowa w § 1.
§ 7. Wykonanie przepisów niniejszego rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom
Weterynarii: w Gorzowie Wlkp., w Słubicach,
w Sulęcinie, Starostom: Staroście Gorzowskiemu,
Staroście Słubickiemu, Staroście Sulęcińskiemu,
Zarządowi Drogowych Przejść Granicznych w Gorzowie Wlkp.; Zarządowi Dróg Wojewódzkich; Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,
Zarządom Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatów: gorzowskiego, słubickiego, sulęcińskiego oraz podlega
ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wojewoda Lubuski

Marek Ast
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Załącznik Nr 1
do rozporządzenia Nr 17/2006
Wojewody Lubuskiego
z dnia 14 marca 2006r.
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Załącznik Nr 2
do rozporządzenia Nr 17/2006
Wojewody Lubuskiego
z dnia 14 marca 2006r.
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