
ROZPORZĄDZENIE  
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 26 kwietnia 2022 r.  
zmieniające rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie 

zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wolsztyńskiego, 
grodziskiego oraz nowotomyskiego  

 
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, 4, 7, 8a, 8f, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1421) oraz art. 60 lit. b, art. 64-65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(EU)2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające 
i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L 
84 UE. z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.) i art. 21 ust. 1-2, art. 25, art. 27, art. 40, art. 42, 
rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów 
dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania 
(Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64, z późn. zm.), a także w związku ze stwierdzeniem ognisk 
choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa 
wielkopolskiego, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, w miejscowości Kiełpiny oraz 
Reklinek, zarządza się, co następuje: 
§ 1. W Rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie 
zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wolsztyńskiego, 
grodziskiego oraz nowotomyskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. poz. 2081), § 2 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„§ 2. 1. Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany 
dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący: 

1) w powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn, miejscowości: Chorzemin, Powodowo; 
2) w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, miejscowości: Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, 

Reklinek, Kiełpiny, Siedlec, Karna, Nieborza. 
2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej 
obszarem zagrożonym, uznaje się teren obejmujący: 

1) w powiecie grodziskim, w gminie Rakoniewice, miejscowości: Błońsko, Komorówko, Kuźnica 
Zbąska, Głodno, Rostarzewo, Stodolsko, Cegielsko; 

2) w powiecie nowotomyskim, w gminie Zbąszyń, miejscowości: Perzyny, Zakrzewko, 
Stefanowo, Stefanowice, Nowa Wieś Zbąska, Nowa Wieś, Przyprostynia; 

3) w powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn, miejscowości: Wola Dąbrowiecka, Barłożnia 
Wolsztyńska, Barłożnia Gościeszyńska, Nowy Młyn, Nowe Tłoki, Wolsztyn, Adamowo, 
Karpicko, Berzyna, Niałek Wielki, Komorowo, Tłoki, Stary Widzim, Obra; 



4) w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, miejscowości: Nowa Tuchorza, Boruja, 
Kiełkowo, Żodyń, Wojciechowo, Godziszewo, Zakrzewo, Belęcin, Mariankowo, Jażyniec, 
Jaromierz, Chobienice, Grójec Mały, Wąchabno, Kopanica.”. 

§ 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.  
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
 

Wojewoda Wielkopolski 
(-) Michał Zieliński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r., obszar zapowietrzony i zagrożony – ognisko HPAI 
w miejscowości Kiełpiny oraz Reklinek, gm. Siedlec, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie. 

 

 


