ROZPORZĄDZENIE NR 2
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 2 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1967) w związku z wyznaczeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. w powiecie lubartowskim
ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Stary Uścimów, gmina Uścimów, dla
którego obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 stycznia 2020 r. w
sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów
lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) w powiecie parczewskim w gminie Sosnowica miejscowości: Stary Orzechów,
Nowy Orzechów, Lejno, Komarówka, Zienki, Górki, Sosnowica, Libiszów oraz w
gminie Dębowa Kłoda miejscowość Białka.”;
2) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Wójt Gminy Uścimów oznaczy obszar zapowietrzony i obszar zagrożony, a
Wójtowie Gmin Ludwin, Sosnowica i Dębowa Kłoda oraz Burmistrz Ostrowa
Lubelskiego oznaczą obszar zagrożony - w sposób określony w § 6.”.
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego, w
tym przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Uścimów, Ludwin,
Sosnowica i Dębowa Kłoda oraz Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim oraz w
miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka

