ROZPORZĄDZENIE Nr 3
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) na terenie powiatów radzyńskiego i bialskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1421), zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 stycznia 2021 r. w sprawie
zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów radzyńskiego
i bialskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) uchyla się pkt 1) w całości,
b) pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) obszar zagrożony o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska wysoce zjadliwej
grypy ptaków, obejmujący:
a) w powiecie radzyńskim:
 miasto Radzyń Podlaski,
 w gminie Wohyń miejscowość Lisiowólka, Ostrówki, Bojanówka, Wohyń,
Ossowa, Bezwola, Planta, Branica Suchowolska, Zbulitów Mały,
 w gminie Radzyń Podlaski miejscowości: Kolonie Ustrzewskie, Branica
Radzyńska, Branica Radzyńska Kolonia, Zbulitów Duży, Marynin, Stasinów,
Ustrzesz, Radowiec, Białka, Bedlno Radzyńskie, Płudy, Siedlanów,
 w gminie Komarówka Podlaska miejscowości: Przegaliny Duże, Brzeziny,
Przegaliny Małe,
 w gminie Kąkolewnica miejscowości: Turów, Zosinowo, Żakowola
Radzyńska, Jurki, Żakowola Poprzeczna, Żakowola Stara,
b) w powiecie bialskim w gminie Drelów miejscowości: Aleksandrówka, Worsy,
Szóstka, Wólka Łózecka i Łózki.”
2) uchyla się § 2 i § 3,
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 1 poprzez
ustawienie na granicach tego obszaru, na drogach publicznych i prywatnych trwałych
tablic ostrzegawczych o następującej treści:
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY”.
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Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co
najmniej 100 metrów.”
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„Nakazy i zakazy, o których mowa w § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców
oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1.”
5) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Burmistrz Radzynia Podlaskiego oraz Wójtowie Gmin wymienionych w § 1 oznakują
obszar w sposób określony w § 6.”
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach
masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin
wymienionych w § 1 oraz w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, a także w miejscowościach
(sołectwach) na obszarze zagrożonym.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
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