
ROZPORZĄDZENIE  
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 25 marca 2022 r. 

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie 
powiatu krakowskiego ziemskiego i Miasta Krakowa 

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Traci moc rozporządzenie (nr poz. rej. 3/22) Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie 
zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i Miasta Krakowa 
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1230). 

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

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

  

   

Wojewoda Małopolski 
 
 

Łukasz Kmita 
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Uzasadnienie 

WR-II.913.6.2022 

Rozporządzenie (nr poz. rej. 3/22) Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zwalczania 
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i Miasta Krakowa (Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1230) zostało wydane w związku z wyznaczeniem w miejscowości Bolechowice 
w powiecie krakowskim ziemskim ogniska choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania – wysoce 
zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz koniecznością wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego. 

Okres 21 dni i 30 dni zastosowania, odpowiednio na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym, środków 
mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków i zapobiegnięcie jej 
wystąpienia w kolejnych zakładach już upłynął. W zakładzie dotkniętym chorobą zostało przeprowadzone 
wstępne oczyszczanie i dezynfekcja. Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie zapewnił, aby 
urzędowi lekarze weterynarii przeprowadzili wizytacje w zakładach, w których utrzymywane są ptaki i w ich 
wyniku nie wykazano nowych przypadków choroby. W związku z powyższym istnieją podstawy do uchylenia 
ww. rozporządzenia. 
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