
ROZPORZĄDZENIE 
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

 

z dnia 25 maja 2021 r. 
 

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie 
powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego 

 

Na podstawie art. 46 ust. 5 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. Traci moc rozporządzenie (nr poz. rej. 15/21) Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 
zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego 
i tarnowskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 2893). 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego. 

§ 3. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

   

Wojewoda Małopolski 
 
 

Łukasz Kmita 
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Uzasadnienie 

WR-II.913.34.2021 

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego zostało wydane 
w związku z wejściem w życie w dniu 21 kwietnia 2021 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające 
niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 84, str. 
1 z późn. zm.) wraz z aktami delegowanymi, m. in. rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/687 
z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 
w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich 
zwalczania (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 174, str. 64). Zaistniała wówczas konieczność zastąpienia wydanego 
aktu prawa miejscowego - rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. (nr poz. rej. 
11/21) w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu bocheńskiego, 
brzeskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i miasta Nowy Sącz (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego poz. 2374 i 2416) nowym rozporządzeniem – dostosowanym do nowych regulacji prawnych. 
Ponadto po przeprowadzeniu oceny i analizy sytuacji epizootycznej zaistniała również konieczność zmiany 
zasięgu obszarów objętych ograniczeniami i pozostawienie jedynie obszaru zagrożonego wokół ogniska 
w Bobowej. 

Okres 30 dni zastosowania na obszarze zagrożonym środków mających na celu ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków i zapobiegnięcie jej wystąpienia w kolejnych zakładach 
już upłynął. Ponadto właściwi miejscowo Powiatowi Lekarze Weterynarii zapewnili, aby urzędowi lekarze 
weterynarii przeprowadzili wizytacje w reprezentatywnej liczbie zakładów, w których utrzymywane są ptaki i w 
wyniku przeprowadzonych perlustracji nie wykazano nowych przypadków choroby. W związku z powyższym 
istnieją podstawy do uchylenia ww. rozporządzenia. 

Rozporządzenie wydaje się na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 24 maja 
2021 r.
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