
ROZPORZĄDZENIE NR 20/21 
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 
 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  
na terenie powiatów tureckiego i kaliskiego. 

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1-4, pkt 7, pkt 8a, pkt 8d i pkt 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1421) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI) na terenie województwa łódzkiego, w powiecie sieradzkim, w gminie 
Goszczanów, w miejscowościach Gawłowice oraz Poniatówek, dla których obszar zagrożony 
chorobą przekracza granicę województwa wielkopolskiego, obejmując swym zasięgiem cześć 
powiatu tureckiego oraz kaliskiego, zarządza się, co następuje: 
§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego nr 16/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r.  
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów tureckiego 
i kaliskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 2967) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1.1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany 
dalej „obszarem zagrożonym”, uznaje się teren obejmujący: 

1) w powiecie tureckim, w gminie Kawęczyn, miejscowości: Okręglica, Chocim, 
Głuchów, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Żdżary, Milejów, Wojciechów;  

2) w powiecie tureckim, w gminie Dobra, miejscowość: Miłkowice, Rzymsko BG, 
Rzymsko, Strachocice, Strachocice-Kolonia, Dąbrowa, Kościanki, Ostrówek; 

3) w powiecie kaliskim, w gminie Koźminek, miejscowości: Moskurnia, Gać Kaliska, 
Stary Karolew, Nowy Karolew; 

4) w powiecie kaliskim w gminie Lisków, miejscowości: Trzebienie, Ciepielew, Budy 
Liskowskie, Józefów, Swoboda, Dębniałki, Lisków, Lisków-Rzgów, Małgów, Małgów-
Kolonia, Nadzież, Strzałków.”  

2) Załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których 
mowa w § 1 i obowiązuje do czasu jego uchylenia. 
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

Wojewoda Wielkopolski 
(-) Michał Zieliński 



Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 20/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. (obszar zagrożony –  
ogniska HPAI w miejscowościach Gawłowice oraz Poniatówek, pow. sieradzki, woj. łódzkie) 

 


