
UZASADNIENIE

W związku z wyznaczeniem w dniu 5 stycznia 2021 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI) w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Lisiowólka, gmina 
Wohyń, powiat radzyński, Wojewoda Lubelski na wniosek Lubelskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii w Lublinie wydał w dniu 6 stycznia 2021 r. Rozporządzenie Nr 2 
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów 
radzyńskiego i bialskiego (Dz.  Urz. Woj. Lubelskiego poz. 69), w którym określił obszar 
zapowietrzony i zagrożony wokół ogniska choroby, wskazując jednocześnie nakazy i zakazy 
obowiązujące na tym terenie. 

W myśl § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 
2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. z 2007 r. nr 239, poz. 1752) nakazy 
i zakazy obowiązujące w obszarze zapowietrzonym stosuje się co najmniej przez 21 dni, 
licząc od dnia zakończenia wstępnego  czyszczenia  i  odkażania  ogniska  choroby,  lecz  nie  
krócej  niż  do  dnia  przeprowadzenia  przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza 
weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym i uzyskania 
wyników wykluczających obecność wirusa grypy ptaków. 

Zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia, po upływie okresu, o którym mowa w § 16 
ust. 1, na obszarze zapowietrzonym stosuje się środki obowiązujące w obszarze zagrożonym 
tj. określone § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, aż do upływu okresu, o którym mowa w § 17  
ust. 4 (czyli  co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia 
i odkażania ogniska).

W związku z tym, że zakończenie wstępnego czyszczenia i odkażania 
w ognisku w Lisiowólce miało miejsce w dniu 7 stycznia 2021 r. i jednocześnie Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej 
Podlaskiej zakończyli już perlustracje gospodarstw w obszarze zapowietrzonym, zachodzi 
okoliczność (wymieniona w § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia) zastosowania z dniem 29 
stycznia 2021 r. na obszarze zapowietrzonym środków określonych dla obszaru zagrożonego.

Tym samym wydanie rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Nr 2 Wojewody 
Lubelskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie 
powiatów radzyńskiego i bialskiego (Dz.  Urz. Woj. Lubelskiego poz. 69) jest uzasadnione. 
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