
 

 

ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 24 marca 2017 r. 

(Nr poz. Rej. 15/17) 

 

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

na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego, wielickiego 

 

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

chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  W rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce 

zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego, 

wielickiego (Dz.Urz. Woj. Małop. z dnia 10 marca 2017 r., poz. 1824) wprowadza się następujące zmiany: 

1. Tytuł rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie: 

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

grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego, wielickiego, wadowickiego”. 

2. § 1 otrzymuje następujące  brzmienie: „Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 

ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony: 

 

Obszar zapowietrzony nr 1: Libertów, gm. Kraków 

1) Od strony północnej: w Krakowie od skrzyżowania z ul. Skotnicką (drogą powiatową nr 2234 K) wzdłuż 

ulic: Doktora Józefa Babińskiego, Zawiłej (drogi powiatowej nr 2280 K), Borkowskej (drogi gminnej 

nr 602194 K), Fortecznej (drogi gminnej nr 602385 K), Kąpielowej (drogi powiatowej nr 2236 K) do rzeki 

Wilgi; 

2) Od strony wschodniej: od ulicy Kąpielowej w Krakowie wzdłuż rzeki Wilgi do wschodniej granicy 

administracyjnej miejscowości Lusina (gm. Mogilany) i dalej w kierunku południowym wzdłuż tej granicy 

do ulicy Kwiatowej (drogi gminnej nr 600690 K) w miejscowości Lusina. Następnie przez ok. 180 m wzdłuż 

tej ulicy i dalej wzdłuż drogi lokalnej biegnącej w kierunku południowym przez Zieliński Las do południowej 

granicy administracyjnej tej miejscowości; 

3) Od strony południowej: od drogi lokalnej biegnącej przez Zieliński Las wzdłuż południowej i południowo 

– zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Lusina, południowej granicy administracyjnej 

miejscowości Gaj (gm. Mogilany) i dalej wzdłuż potoku Rzepnik do południowej granicy administracyjnej 

miejscowości Brzyczyna (gm. Mogilany). Następnie wzdłuż tej granicy i dalej w kierunku południowym 

wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej Skawiny (gm. Skawina) do ul. Stanisława Wyspiańskiego (drogi 

powiatowej nr 2172 K) w tej miejscowości; 
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4) Od strony zachodniej: w Skawinie wzdłuż ulic: Stanisława Wyspiańskiego (drogi powiatowej nr 2172 K), 

Granicznej (drogi powiatowej nr 2174 K) do potoku Rzepnik i dalej wzdłuż tego potoku w kierunku północno 

– zachodnim do drogi krajowej nr 44. Wzdłuż drogi krajowej nr 44 w kierunku północno – wschodnim i dalej 

wzdłuż drogi powiatowej nr 2234 K (ul. Skotnickiej) do ul. Doktora Józefa Babińskiego w Krakowie. 

 

Obszar zapowietrzony nr 2: Jurczyce, gm. Skawina 

1) Od strony północnej: od zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Borek Szlachecki wzdłuż drogi 

krajowej nr. 44 w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą gminną nr 600994K południową 

granicą Huty ZM SKAWINA S.A. do drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Rzozów wzdłuż rzeki 

Skawinka; 

2) Od strony wschodniej: wschodnią granicą administracyjną miejscowości Radziszów ulicami Kwiatowa, 

Podlesie do przecięcia z rzeką Skawinką; 

3) Od strony południowej: od północno-wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Wola 

Radziszowska drogą gminną nr 601174K biegnącej przez miejscowość Wola Radziszowska w kierunku 

zachodnim drogą powiatową nr 1786K oraz wzdłuż torów kolejowych Skawina-Kalwaria Zebrzydowska 

w miejscowości Podolany w kierunku północno-zachodnim do granicy administracyjnej gminy Kalwaria 

Zebrzydowska; 

4) Od strony zachodniej: od rzeki Mogiłka zachodnią granicą administracyjną miejscowości Polanka Hallera 

w kierunku północnym do granicy administracyjnej miejscowości Krzęcin, drogą wojewódzką nr 953 , 

potokiem Sosnówka w kierunku północnym drogą gminną nr 601062K w miejscowości Krzęcin, drogą 

gminną nr 601063K oraz drogą powiatową nr 2171K do drogi gminnej nr 601217K do południowej granicy 

administracyjnej miejscowości Zelczyna, wzdłuż drogi gminnej nr 601046K i nr 600992K do drogi 

wojewódzkiej nr 44 w miejscowości Borek Szlachecki.” 

3. § 2 otrzymuje następujące  brzmienie : 

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

zagrożonym, uznaje się teren ograniczony: 

1) Od strony północnej: od zachodniej strony granicy administracyjnej miejscowości Rączna na wschód 

wzdłuż drogi powiatowej nr 2180K do miejscowości Piekary, dalej wzdłuż rzeki Wisły aż do linii 

kolejowej nr 91; 

2) Od strony wschodniej: w Krakowie od rzeki Wisły wzdłuż linii kolejowej nr 91 w kierunku 

południowo – wschodnim, dalej wzdłuż linii kolejowej nr 109 do drogi krajowej nr 94. Następnie 

w kierunku zachodnim wzdłuż drogi krajowej nr 94 i dalej wzdłuż dróg powiatowych: nr 2045 K, 

nr 2044 K, nr 2035 K, nr 2028 K, nr 2027 K, nr 1944 K, nr 1947 K do potoku Sieprawka w miejscowości 

Siepraw (gm. Siepraw); 

3) Od strony południowej: od drogi powiatowej nr 1947 K wzdłuż potoku Sieprawka i dalej wzdłuż rzeki 

Głogoczówki, południową granicą administracyjną miejscowości Głogoczów, wzdłuż drogi krajowej E77 

(”Zakopianka”)do zjazdu w miejscowości Bęczarka na drogę powiatową nr 1938K i dalej tą drogą 

w kierunku zachodnim wzdłuż strumieni Krzyszkowianka i strumieniem Przymiarki do miejscowości 

Rudnik, w miejscowości Sułkowice ul. Dolna, ul. Ptasznica do drogi powiatowej nr 1937K  na zachód 

w kierunku miejscowości Izdebnik drogą powiatową nr 1726K, drogą krajową nr 52 do miejscowości 

Brody; 
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4) Od strony zachodniej: od drogi krajowej nr 52 wzdłuż drogi gminnej nr 470083K i nr 470115K 

w miejscowości Brody w kierunku północno – zachodnim do miejscowości Zebrzydowice, drogą 

wojewódzką nr 953 w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1784K w miejscowości Stanisław 

Dolny, drogą gminną nr 470106K do miejscowości Bęczyn, na północ wzdłuż granic administracyjnych 

miejscowości Bęczyn do drogi gminnej nr 470014K w miejscowości Bęczyn i dalej strumieniem 

Kopytowskim na granicy administracyjnej powiatu krakowskiego i myślenickiego do kanału 

Łączańskiego w miejscowości Brzezinka, do miejscowości Jaśkowice drogą gminną 601033K oraz 

601089K wzdłuż wału ziemnego wzdłuż rzeki Wisła na południe od granic administracyjnych 

miejscowości Czernichów wzdłuż rzeki Wisła do miejscowości Wołowice, zachodnią granicą 

administracyjną miejscowości Wołowice , zachodnią granicą administracyjną miejscowości Dąbrowa 

Szlachecka do drogi powiatowej nr 2183 K w miejscowości Kaszów.”. 

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

„W obszarach zapowietrzonych o których mowa w § 1”. 

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

„W obszarach zapowietrzonych o których mowa w § 1”. 

6. § 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

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

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Myślenicach, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 

w Wieliczce, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wadowicach, Prezydentowi Miasta Krakowa, 

Staroście Myślenickiemu, Staroście Krakowskiemu, Staroście Wielickiemu, Staroście Wadowickiemu, 

Burmistrzowi Skawiny, Burmistrzowi Świątnik Górnych, Burmistrzowi Myślenic, Burmistrzowi 

Wieliczki, Burmistrzowi Sułkowic, Burmistrzowi Kalwarii Zebrzydowskiej, Wójtowi Gminy Mogilany, 

Wójtowi Gminy Siepraw, Wójtowi Gminy Liszki, Wójtowi Gminy Czernichów, Wójtowi Gminy Siepraw, 

Wójtowi Gminy Brzeźnica, Wójtowi Gminy Lanckorona, Komendantowi Miejskiemu Policji w Krakowie, 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Myślenicach, Komendantowi Powiatowemu Policji w Wieliczce, 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej 

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

Straży Pożarnej w Wieliczce, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, 

Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Państwowemu Powiatowemu 

Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 

w Myślenicach, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wieliczce, właściwym 

zarządcom dróg, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Zarządowi Okręgowemu 

Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie.”. 

§ 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 § 2 i obowiązuje do 

czasu jego uchylenia. 

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

  

 Wojewoda Małopolski 

Józef Pilch 
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