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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 stycznia 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, zm. Dz. U. 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 kaczek na terenie powiatu ostrzeszowskiego
w miejscowości Bierzów, zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 1/2017 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie
zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 638) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej
obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony:
- od północnego-wschodu:
od punktu przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 449 z ulicą Akacjową w Rojowie, biegnąc dalej
ulicami Wrocławską, Hurtową, Pogodną w Olszynie, do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości
Olszyna przy posesjach 100 i 101;
- od wschodu:
od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Olszyna przy posesjach 100 i 101, wschodnią granicą
Olszyny w linii prostej w kierunku Ignacowa do skrzyżowania dróg w Ignacowie z drogą biegnącą na
Marcinki;
- od południa:
od skrzyżowania dróg w Ignacowie z drogą biegnącą na Marcinki w kierunku Kobylej Góry przez
południową granicę miasta w linii prostej skrzyżowania dróg w Myślniewie, następnie w linii prostej do
lasu i dalej duktami leśnymi do rzeki Złotnica (rejon przysiółków Gęstwa, Okole);
- od zachodu:
od rzeki Złotnica poprzez dukty leśne do granicy lasu, dalej po lekkim łuku do punktu początkowego.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem
zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:
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- od północy:
od skrzyżowania dróg gminnych przy posesji Marydół 1, dalej drogą gminną w kierunku Siedlikowa od
skrzyżowania z drogą powiatową w Siedlikowie łącznie z tą miejscowością, dalej biegnąc po lekkim
łuku w kierunku lasu do drogi powiatowej w m. Zajączki, łącznie z tą miejscowością, następnie w linii
prostej do przecięcia z drogą wojewódzką 449, biegnąc duktami przez las do nieczynnej linii kolejowej,
od nieczynnej linii kolejowej duktem leśnym do drogi łączącej Ostrzeszów Pustkowie – Tokarzew,
obejmując Wygodę Tokarską;
- od wschodu:
od drogi łączącej Ostrzeszów Pustkowie – Tokarzew duktami leśnymi przecinając linię kolejową, dalej
duktami leśnymi do drogi krajowej DK 11 za miejscowością Turze za stacją benzynową koło Zajazdu
pod Borem w Rzetni, następnie duktami leśnymi do drogi łączącej Weronikopole i Borek Mielęcki;
- od południa:
od drogi łączącej Weronikopole i Borek Mielęcki dalej duktami leśnymi przecinając drogę wojewódzką
449 w miejscowości Pisarzowice, dalej duktami leśnymi przez Staw Mikołaja do drogi łączącej Rybin
i Ligotę Rybińską i dalej w linii prostej do drogi łączącej Niwki Książęce i Kraszowskie;
- od zachodu:
od drogi łączącej Niwki Książęce i Kraszowskie duktami leśnymi w kierunku miejscowości Szklarka
Przygodzicka łącznie z tą miejscowością do drogi wojewódzkiej 444, w linii prostej do lasu, dalej
duktami przez las do końca drogi powiatowej w przysiółku Folwark, dalej w linii prostej do drogi
krajowej DK 11 następnie w linii prostej do punktu początkowego.”;
2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Wykonanie powierza się:
1) Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Kępnie, Ostrowie Wlkp. i Ostrzeszowie;
2) Starostom Kępińskiemu, Ostrowskiemu, Ostrzeszowskiemu;
3) Burmistrzom Kępna i Ostrzeszowa;
4) Wójtom Gmin: Bralin, Doruchów, Kobyla Góra, Przygodzice, Sośnie;
5) Komendantom Powiatowym Policji w Kępnie, Ostrowie Wlkp. i Ostrzeszowie;
6) Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, Ostrowie Wlkp. i Ostrzeszowie;
7) Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego;
8) Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym w Kępnie, Ostrowie Wlkp. Ostrzeszowie;
9) właściwym miejscowo zarządcom dróg.”.
§ 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.
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