
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 22 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa dolnośląskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3b, 8a, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421, z 2022 r. poz. 1570), art. 4 ust. 4, Decyzji 

Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko 

i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku 

z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy 

ptaków na drób (Dz. Urz. UE L 205 z 14 sierpnia 2018, str. 48) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2022 r. poz. 135, poz. 655, poz. 

1504), na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 8 grudnia 2022 r., zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Jako obszary, które są szczególnie narażone na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy 

ptaków do gospodarstwa (obszary wysokiego ryzyka) wyznacza się tereny: 

1) powiatu trzebnickiego; 

2) powiatu milickiego; 

3) części powiatu bolesławieckiego obejmujące: 

a) w gminie Bolesławiec, w miejscowości: Bolesławice, Łaziska, Bożejowice, Rakowice, Nowe 

Jaroszowice, Otok, Dobra, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Nowa Wieś Kraśnicka, Lipiany, Dąbrowa 

Bolesławiecka, 

b) w gminę Gromadka, 

c) w gminie Nowogrodziec, miejscowości: Zabłocie, Milików, Nowogrodziec, 

d) w gminie Warta Bolesławiecka, miejscowości: Warta Bolesławiecka, Iwiny, Wartowice, 

e) w gminie Osiecznica miejscowości: Parowa, Przejęsław. 

§ 2. Na obszarach wysokiego ryzyka, o których mowa w § 1 zakazuje się: 

1) utrzymywanie drobiu na wolnym powietrzu; chyba że: 

a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin  

lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi, lub 
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b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które 

w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi 

dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczonymi dla drobiu; 

2) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu; 

3) gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach 

kulturalnych. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Miliczu, 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Trzebnicy, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Bolesławcu. 

§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

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

przyjęty na terenie powiatów trzebnickiego, milickiego i bolesławieckiego i obowiązuje do czasu jego 

uchylenia. 

 

z up. Wojewody Dolnośląskiego  

I Wicewojewoda Dolnośląski: 

          Jarosław Kresa 
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