
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 10/2021 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 

w województwie podkarpackim 

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 4/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie 

zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2021 r., poz. 931). 

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na danym terenie.  

  

 

WOJEWODA PODKARPACKI 

 

 

Ewa Leniart 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Poz. 1438



 

Uzasadnienie 

 

do rozporządzenia Nr 10/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 

w województwie podkarpackim   

 

Rozporządzenie Nr 4/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zwalczania 

wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim zostało wydane na wniosek 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby - 

wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie miejscowości Ostrów w powiecie ropczycko-

sędziszowskim. 

Na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym, określonym w rozporządzeniu od tamtego czasu 

nie stwierdzono kolejnych przypadków zachorowań drobiu na grypę ptaków. Zostały spełnione zapisy  

16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy 

ptaków (Dz. U. 2007 r. Nr 239 poz. 1752). Biorąc pod uwagę fakt, że od dnia wstępnego oczyszczenia 

i odkażenia ogniska (9 marca 2021 r.), zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 239 poz. 1752) minęło co najmniej 30 dni, Podkarpacki 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii wnioskuje o uchylenie przedmiotowego rozporządzenia. 
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