
 

 

ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 
z dnia 16 stycznia 2017 r. 

(Nr poz. Rej. 4/17) 

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 

na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego 

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. (Nr poz. Rej. 3/17) w sprawie 

zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego 

ziemskiego i wadowickiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, 

krakowskiego grodzkiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego”; 

2) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Za obszary zapowietrzone wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwane dalej 

obszarami zapowietrzonymi, uznaje się tereny ograniczone: 

1) od strony wschodniej: wzdłuż drogi krajowej nr 7 – od węzła drogowego z drogą krajową nr 52 

(„Głogoczów”) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1938 K; 

2) od strony południowej: od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 wzdłuż drogi powiatowej nr 1938 K 

do mostu na rzece Krzyszkowianka w miejscowości Bęczarka (gm. Myślenice) i wzdłuż tej rzeki 

w kierunku południowo – zachodnim do południowej granicy administracyjnej tej miejscowości. 

Wzdłuż tej granicy, następnie południowej i południowo – zachodniej granicy administracyjnej 

miejscowości Krzywaczka (gm. Sułkowice) i wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości 

Izdebnik (gm. Lanckorona) w kierunku południowo – wschodnim i dalej wzdłuż drogi krajowej nr 52 

do skrzyżowania z drogą gminną nr 470141 K w Izdebniku; 

3) od strony zachodniej: od skrzyżowania z drogą krajową nr 52 w miejscowości Izdebnik w kierunku 

północnym drogą gminną nr 470141 K i dalej w kierunku północno – wschodnim drogą gminną nr 

470146 K do granicy administracyjnej miejscowości Wola Radziszowska (gm. Skawina). Wzdłuż tej 

granicy w kierunku północno – zachodnim ok. 130 m i dalej drogą lokalną w kierunku północnym 

przez miejscowość Wola Radziszowska i dalej drogą gminną nr 601166 K do drogi gminnej nr 

601190 K – do mostu na rzece Cedron; 

4) od strony północnej: od mostu na drodze gminnej nr 601190 K w miejscowości Wola 

Radziszowska wzdłuż rzeki Cedron do jej ujścia do rzeki Skawinki, a następnie przez tą rzekę i dalej 
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po jej wschodniej stronie w miejscowości Radziszów (gm. Skawina) wzdłuż dróg: gminnej 

nr 601225 K, powiatowej nr 1940 K (ul. Podlesie), gminnej nr 601106 K (ul. Spacerowej) i Białej 

Drogi do wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości. Następnie wzdłuż tej granicy 

w kierunku południowym i dalej wzdłuż drogi lokalnej biegnącej przez Głogoczów – Działy do drogi 

krajowej nr 52 i węzła drogowego z drogą krajową nr 7 („Głogoczów”); 

oraz 

5) od strony południowej: z Parku Miejskiego w Skawinie (gm. Skawina) – od Starorzecza Skawinki 

wzdłuż cieku wodnego biegnącego w kierunku południowym w kierunku ul. Spacerowej i dalej 

wzdłuż tego cieku w kierunku południowo – wschodnim a następnie wschodnim do wschodniej 

granicy administracyjnej Skawiny. Wzdłuż tej granicy w kierunku północnym i dalej wzdłuż granicy 

administracyjnej miejscowości Brzyczyna (gm. Mogilany) w kierunku północno – wschodnim 

i północnym do potoku Rzepnik. Wzdłuż tego potoku w kierunku północnym przez ok. 600 m i dalej 

w kierunku wschodnim wzdłuż cieku wodnego przez Brzyczynę do wschodniej granicy 

administracyjnej tej miejscowości; 

6) od strony wschodniej: od cieku wodnego w miejscowości Brzyczyna w kierunku północnym 

wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości i dalej wzdłuż drogi gminnej nr 

600684 K (ul. Słonecznej) w Libertowie (gm. Mogilany) do drogi powiatowej nr 2174 K (ul. Jana 

Pawła II). Następnie wzdłuż tej drogi w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej Krakowa 

i dalej wzdłuż tej granicy do ul. Libertowskiej w Krakowie. Ul. Libertowską, następnie ul. Leona 

Petrażyckiego przez ok. 150 m w kierunku wschodnim i dalej w kierunku północnym drogą lokalną 

do linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów – Oświęcim). Wzdłuż tej linii kolejowej do ul. Biskupa 

Albina Małysiaka i dalej tą ulicą w kierunku zachodnim i północnym przez ok. 1400 m, a następnie 

drogą lokalną (gruntową) w kierunku północno – zachodnim przez ok. 500 m – do ul. Spacerowej; 

7) od strony północnej : ulicami: Spacerową, Doktora Józefa Babińskiego, Skotnicką, Aleksandra 

Brücknera, Dąbrowa, Obrony Tyńca do zachodniej granicy kompleksu leśnego (w Bielańsko – 

Tynieckim Parku Krajobrazowym); 

8) od strony zachodniej : od ul. Obrońców Tyńca zachodnią granicą kompleksu leśnego do 

ul. Bogucianka i dalej w kierunku południowo – zachodnim i południowym do północnej granicy 

administracyjnej Skawiny. Następnie wzdłuż tej granicy do rzeki Skawinki i dalej wzdłuż tej rzeki do 

Parku Miejskiego w Skawinie – do cieku wodnego biegnącego do Starorzecza Skawinki.”; 

3) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.  Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem 

zagrożonym, uznaje się teren ograniczony: 

1) od strony wschodniej: w Krakowie – Aleją Adama Mickiewicza, Aleją Zygmunta Krasińskiego, 

ulicami: Marii Konopnickiej, Henryka Kamieńskiego, Wielicką do wschodniej granicy 

administracyjnej Krakowa. Następnie wschodnią i południową granicą administracyjną Krakowa, 

północną i wschodnią granicą administracyjną miejscowości Ochojno (gm. Świątniki Górne) –do 

drogi powiatowej nr 2029 K. Dalej wzdłuż dróg powiatowych:  2029 K, 2167 K, 1992 K, 1943 K, 

1947 K, 1948 K, 1945 K do granicy administracyjnej miejscowości Zawada (gm. Myślenice), 

następnie wzdłuż północnej i wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości, wschodniej 

granicy administracyjnej miejscowości Polanka (gm. Myślenice), północno – wschodniej granicy 

administracyjnej miejscowości Myślenice (gm. Myślenice) – do drogi wojewódzkiej nr 967. Wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 967 i dalej wzdłuż drogi krajowej nr 7 do południowej granicy 

administracyjnej miejscowości Myślenice; 

2) od strony południowej: od drogi krajowej nr 7 wzdłuż południowej granicy administracyjnej 

miejscowości Myślenice, następnie wzdłuż południowej granicy administracyjnej miejscowości 

Bysina (gm. Myślenice), południowej i zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Jasienica 

(gm. Myślenice), południowej granicy miejscowości Sułkowice (gm. Sułkowice), południowej 

granicy miejscowości Jastrzębia (gm. Lanckorona), południowo – wschodniej i południowo – 

zachodniej miejscowości Lanckorona (gm. Lanckorona) do rzeki Cedron; 

3) od strony zachodniej: od południowo – zachodniej granicy administracyjnej gminy Lanckorona 

w kierunku północnym wzdłuż rzeki Cedron do miejscowości Przytkowice (gm. Kalwaria 
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Zebrzydowska) – do drogi lokalnej biegnącej w kierunku północnym w pobliżu Kanału 

Przytkowickiego I – do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 953, a następnie wzdłuż tej drogi do 

wschodniej granicy administracyjnej gminy Skawina. Wzdłuż tej granicy w kierunku północnym 

i dalej wzdłuż zachodniej i północnej granicy administracyjnej miejscowości Facimiech (gm. 

Skawina), zachodniej i północnej granicy administracyjnej miejscowości Wołowice (gm. 

Czernichów) i zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Dąbrowa Szlachecka (gm. 

Czernichów). Następnie w kierunku północno – wschodnim drogą powiatową nr 2183 K przez 

Kaszów (gm. Liszki) i dalej w kierunku północnym drogą gminną nr G000002 do Potoku 

Kaszowskiego i wzdłuż niego w kierunku północno – wschodnim do zachodniej granicy 

administracyjnej miejscowości Cholerzyn (gm. Liszki). Wzdłuż tej granicy w kierunku północnym 

do drogi powiatowej nr 2189 K i dalej tą drogą w kierunku wschodnim, a następnie w kierunku 

północnym drogą powiatową nr 2192 K do północnej granicy administracyjnej miejscowości 

Cholerzyn; 

4) od strony północnej: wzdłuż północnej granicy administracyjnej miejscowości Cholerzyn do 

zachodniej granicy Krakowa i dalej wzdłuż tej granicy w kierunku północno – wschodnim do ulicy 

Balickiej w Krakowie. Następnie ulicami: Balicką, Podchorążych, Królewską – do Alei Adama 

Mickiewicza.”; 

4) w § 3 w ust. 1 i 2 zapis „W obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1” zastępuje się zapisem: 

„W obszarach zapowietrzonych, o których mowa w § 1”; 

5) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6.  Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym na 

ustalonych przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii drogach publicznych lub prywatnych”; 

6) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8.  Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Myślenicach, 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Krakowie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 

w Wadowicach, Prezydentowi Miasta Krakowa, Staroście Myślenickiemu, Staroście Krakowskiemu, 

Staroście Wadowickiemu, Burmistrzowi Sułkowic, Burmistrzowi Skawiny, Burmistrzowi Świątnik 

Górnych, Burmistrzowi Myślenic, Burmistrzowi Kalwarii Zebrzydowskiej, Wójtowi Gminy Mogilany, 

Wójtowi Gminy Siepraw, Wójtowi Gminy Lanckorona, Wójtowi Gminy Czernichów, Wójtowi Gminy 

Liszki, Komendantowi Miejskiemu Policji w Krakowie, Komendantowi Powiatowemu  Policji 

w Myślenicach, Komendantowi Powiatowemu Policji w Krakowie, Komendantowi Powiatowemu Policji 

w Myślenicach, Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach, Komendantowi Państwowej 

Straży Pożarnej w Myślenicach, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 

Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Małopolskiemu Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Transportu Drogowego, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 

w Myślenicach, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie, Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wadowicach, właściwym zarządcom dróg, Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego 

w Krakowie oraz Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Bielsku – Białej.”. 

§ 2. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

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

przyjęty.   

  

 Wojewoda Małopolski 

Józef Pilch 
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