
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 13 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 17 marca 2023 r. 

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

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz. 1421 i z 2022 r. poz. 1570), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie, uchyla się 

rozporządzenie Nr 7 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zwalczania 

wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2023 r. poz. 1025, 

poz. 1098, poz. 1454). 

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

przyjęty na obszarze powiatu działdowskiego, nowomiejskiego i iławskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

   

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 

 

 

 

Uzasadnienie  

W związku z potwierdzoną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie i Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim likwidacją zwierząt oraz ich utylizacją i przeprowadzeniem 

dezynfekcji w ogniskach choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków, a także potwierdzoną przez Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Działdowie, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim 

i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie przeprowadzoną kontrolą gospodarstw na terenie obszarów 

zapowietrzonego oraz zagrożonego, określonych w Rozporządzeniu Nr 7 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) (Dz. Urz. Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z 2023 r. poz. 1025, poz. 1098, poz. 1454), która nie wykazała na terenie ww. 

obszarów wystąpienia nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, dalsze obowiązywanie zakazów 

i nakazów zawartych w ww. rozporządzeniu jest bezprzedmiotowe. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz. 1421 i z 2022 r. poz. 1570), 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwrócił się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

z wnioskiem o jego uchylenie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 marca 2023 r.

Poz. 1609


		2023-03-17T13:22:15+0000
	Olsztyn Warmińsko-Mazurskie Polska
	Magdalena Madejska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




