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ROZPORZĄDZENIE NR 7/2017
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 13 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz.1605)
w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz urzędowym
potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu, w stadzie indyków rzeźnych na terenie powiatu
poznańskiego w miejscowości Bolesławiec, zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 6/2017 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie
zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1149) § 1 otrzymuje
brzmienie:
„§ 1. 1 Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem
zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony:
- od północy: od punktu na połączeniu działek ewidencyjnych o nr 225 i 240 w miejscowości Będlewo
(DP 431) biegnie dalej w kierunku północno wschodnim wzdłuż działek o nr 240, 236, 235, 85, 18, 316,
318 (Jezioro Dymaczewskie), dalej na wschód wzdłuż działek 338, 2, 3/1, 7-9, 11-14, 345, 343, 349,
346, 361, 363, 364 do DP 431;
- od wschodu: od DP 431 wzdłuż działek ewidencyjnych 138/30, 138/34, 218, 265/4, 330, 267, 134, 136,
135/2, 21/1, dalej Kanałem Olszynka do drogi Pecna-Bieczyny;
- od południa: od przecięcia Kanału Olszynka z drogą Pecna-Bieczyny wzdłuż drogi na zachód do
miejscowości Sierniki;
- od zachodu: w miejscowości Sierniki od punktu na połączeniu działki 128 oraz 7070/1 na północ
wzdłuż zachodniego brzegu działki 7070/1, 7066, 7063 do Kanału Mosińskiego, następnie wzdłuż
zachodniego brzegi działki 245, 265, 254, 253, dalej na północny wschód wzdłuż działek 253, 241, 252,
259, 251, 247, 258, 232, 225 do połączenia z DP 431.
2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem
zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:
- od północy: od ronda w Stęszewie (skrzyżowanie DK5 z DP306) wzdłuż drogi DK5 w kierunku
Poznania do północnej granicy miejscowości Rosnówko, następnie na skrzyżowaniu z drogą na
Walerianowo w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działek 313/2, 292/1, 292/2, dalej w linii
prostej do ul. Stromej w Puszczykowie (działka o nr 293), dalej wzdłuż ulic Studziennej, Sosnowej,
Nowej, Powstańców Wielkopolskich, Bolesława Chrobrego, Mickiewicza do brzegu rzeki Warty;
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- od wschodu: wzdłuż rzeki Warty do miejscowości Baranowo, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż
Kanału Szymanowo Grzybno do przecięcia z drogą Mosina-Żabno, dalej wzdłuż drogi do Żabna,
z Żabna do Sulejewa i dalej do miejscowości Szołdry do drogi 310 w kierunku zachodnim do Borowa;
- od południa: wzdłuż drogi 310 na zachód do miejscowości Jasień, łukiem przez miejscowość Kawczyn
do Roszkowa;
- od zachodu: od Roszkowa po łuku w kierunku północno-zachodnio do wschodniej granicy
miejscowości Drożdżyce, następnie na północ do Modrza i dalej do Strykowa, potem łukiem w kierunku
północnym do miejscowości Antoninek i dalej na północ do Wielkiej Wsi przecinając jezioro Dębno do
Rosnówka.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i obowiązuje do czasu
jego uchylenia.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Zbigniew Hoffmann

