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ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.∆

ΘΕΜΑ: Μέτρα προστασίας σχετικά µε την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των
πτηνών σε ορισµένα κράτη µέλη.

Σας ενηµερώνουµε ότι η προς εφαρµογή Εκτελεστική Απόφαση 2020/10 της Επιτροπής της Ε.Ε για
ορισµένα προσωρινά µέτρα προστασίας σχετικά µε την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των
πτηνών του υποτύπου H5Ν8 στην Πολωνία, είναι αναρτηµένη στην ακόλουθη ηλεκτρονική δ/νση της
επίσηµης εφηµερίδας της Ε.Ε.:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0010&from=EL
Η Πολωνία κοινοποίησε στην Επιτροπή την εµφάνιση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των
πτηνών του υποτύπου H5Ν8 σε αρκετές εκµεταλλεύσεις µε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχµαλωσία οι
οποίες βρίσκονται στην επικράτειά της, και έλαβε αµέσως τα µέτρα που απαιτούνται από την οδηγία
2005/94/ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας ζωνών προστασίας και επιτήρησης
Η Πολωνία εξασφαλίζει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που καθορίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που
απαριθµούνται στα µέρη A και Β του παραρτήµατος της παρούσας, η οποία εφαρµόζεται έως τις 31
Μαρτίου 2020.

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρυσούλα ∆ηλέ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Για Ενέργεια
1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. ∆ιευθύνσεις
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους.
2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. Τµήµατα
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους.

Β. Για κοινοποίηση
1.

Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση Τελ. ∆ιαδικασιών.
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα.

2.

Υπουργείο Υγείας. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγιεινής. Αριστοτέλους 17, 10187, Αθήνα.

3.

Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια:
α) Αθηνών. Ακαδηµίας 7-9, 10671, Αθήνα.
β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβελτ, 18531, Πειραιάς.
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη.

4.

∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών. ∆/νση Εµπορευµατικής Ανάπτυξης. Κτίριο 17, 19019 Σπάτα,
210-3537194.

5.

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Γ` Σεπτεµβρίου 56, 10433. Αθήνα.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α) Γενική ∆/νση ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος
β) Γενική ∆/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής. ∆/νση ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος &
Βιοποικιλότητας
7. Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου. – Έδρες τους.

6.

8.

Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων. – Έδρες τους.

9. Κτηνιατρικά Εργαστήρια. – Έδρες τους.

Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή
1. ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων
2. ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας
3. ∆ιεύθυνση Προστασίας των Ζώων & Κτηνιατρικών Φαρµάκων
4. ∆ιεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
5. ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Εκτροφής Ζώων
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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/10ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Ιανουαρίου 2020
για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του
υποτύπου H5Ν8 στην Πολωνία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 75]
(Το κείμενο στην πολωνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους
που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που
εφαρμόζονται στο ενδοενωσιακό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και
τον έλεγχο των νόσων των ζώων που μεταδίδονται στα ζώα ή στον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων κανόνων που
προβλέπουν τη λήψη έκτακτων μέτρων σε περίπτωση κρουσμάτων ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων, συμπεριλαμ
βανομένης της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 εφαρμόζεται από τις 21
Απριλίου 2021. Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) καταργούνται
οι οδηγίες 89/662/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ με ισχύ από τις 14 Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο, το άρθρο 164 παράγραφος 2
του εν λόγω κανονισμού ορίζει ότι το άρθρο 9 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και το άρθρο 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ
εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά τα θέματα που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 έως την ημερομηνία
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13.
(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους
των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)
(ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).
(4) Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και
τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις
ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για
την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ.
1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ,
2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ,
96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017,
σ. 1).
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(2)

Η γρίπη των πτηνών είναι λοιμώδης ιογενής νόσος των πτηνών, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών. Οι μολύνσεις με
ιούς της γρίπης των πτηνών σε εγχώρια πουλερικά προκαλούν δύο κύριες μορφές της εν λόγω νόσου, οι οποίες
διακρίνονται από τη λοιμοτοξικότητά τους. Η χαμηλής παθογονικότητας μορφή της νόσου κατά κανόνα προκαλεί ήπια
μόνο συμπτώματα, ενώ η υψηλής παθογονικότητας μορφή της έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας
στα περισσότερα είδη πουλερικών. Η εν λόγω νόσος μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην κερδοφορία της πτηνοτροφίας,
με αποτέλεσμα να διαταραχθούν το εμπόριο μέσα στην Ένωση και οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες.

(3)

Η γρίπη των πτηνών απαντάται κυρίως στα πτηνά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν λοιμώξεις και σε
ανθρώπους, μολονότι ο κίνδυνος είναι γενικά πολύ περιορισμένος.

(4)

Αν εκδηλωθεί εστία γρίπης των πτηνών, υπάρχει κίνδυνος ο παράγοντας της νόσου να εξαπλωθεί σε άλλες πτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις με πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία. Ως εκ τούτου, η νόσος μπορεί να εξαπλωθεί από το ένα κράτος
μέλος στο άλλο ή σε τρίτες χώρες μέσω του εμπορίου ζώντων πτηνών ή των προϊόντων τους.

(5)

Η οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (5) θεσπίζει ορισμένα προληπτικά μέτρα που αφορούν την επιτήρηση και την
έγκαιρη ανίχνευση της γρίπης των πτηνών και τα ελάχιστα μέτρα ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση
εμφάνισης εστίας της νόσου αυτής στα πουλερικά ή σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει τη
δημιουργία ζωνών προστασίας και επιτήρησης σε περίπτωση εμφάνισης εστίας υψηλής παθογονικότητας γρίπης των
πτηνών. Η εν λόγω περιφερειοποίηση εφαρμόζεται ιδίως για την προστασία της υγείας των πτηνών στη λοιπή επικράτεια
του κράτους μέλους με την πρόληψη της εισαγωγής του παθογόνου παράγοντα και τη διασφάλιση της έγκαιρης
ανίχνευσης της νόσου.

(6)

Η Πολωνία κοινοποίησε στην Επιτροπή την εμφάνιση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου
H5Ν8 σε αρκετές εκμεταλλεύσεις με πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία οι οποίες βρίσκονται στην επικράτειά της, και
έλαβε αμέσως τα μέτρα που απαιτούνται από την οδηγία 2005/94/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ζωνών
προστασίας και επιτήρησης.

(7)

Η Επιτροπή εξέτασε τα εν λόγω μέτρα σε συνεργασία με την Πολωνία και βεβαιώθηκε ότι τα σύνορα των ζωνών προστασίας
και επιτήρησης που καθορίστηκαν από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους βρίσκονται σε ικανοποιητική
απόσταση από τις εκμεταλλεύσεις όπου επιβεβαιώθηκε η εκδήλωση εστιών.

(8)

Για να προληφθεί τυχόν περιττή διαταραχή στο εμπόριο εντός της Ένωσης και να αποφευχθεί η επιβολή αδικαιολόγητων
φραγμών στο εμπόριο από τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να καθοριστούν αμέσως, σε ενωσιακό επίπεδο, οι ζώνες προστασίας
και επιτήρησης που δημιουργήθηκαν αναφορικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών στην Πολωνία.

(9)

Αντίστοιχα, επειδή εκκρεμεί η επόμενη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, στο
παράρτημα της παρούσας απόφασης πρέπει να καθοριστούν οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης στην Πολωνία στις οποίες
πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων, όπως ορίζονται στην οδηγία 2005/94/ΕΚ, καθώς και να
οριστεί η διάρκεια της εν λόγω περιφερειοποίησης.

(10)

Η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και
ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η Πολωνία εξασφαλίζει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της
οδηγίας 2005/94/ΕΚ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που απαριθμούνται στα μέρη A και Β του παραρτήματος της
παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 31 Μαρτίου 2020.
(5) Οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών
και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16).
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Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Πολωνίας.

Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2020.
Για την Επιτροπή
Στέλλα ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Μέρος Α

Ζώνη προστασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 1:

Κωδικός ISO
χώρας

Κράτος μέλος

PL

Πολωνία

Κωδικός
(εφόσον είναι
διαθέσιμος)

Ονομασία

Ημερομηνία λήξης ισχύος
των μέτρων, σύμφωνα με το
άρθρο 29 της οδηγίας
2005/94/ΕΚ

Περιοχή συμπεριλαμβανομένων των εξής:
W województwie lubelskim, w powiecie lubartow
skim:
W gminie Uścimów miejscowości: Stary Uści
mów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie,
Maśluchy, Orzechów Kolonia
W województwie lubelskim, w powiecie krasnostaw
skim:
1. W gminie Izbica miejscowości: Wólka Or
łowska, Topola, Orłów Drewniany, Orłów
Drewniany Kolonia, Wał, Dworzyska, część
miejscowości Izbica położona na północ od
ulic Stokowej, Cichej, Targowej i Gminnej,
północno – wschodnia część miejscowości
Tarnogóra położona na wschód od rzeki
Wieprz, część miejscowości Romanów po
łożona na wschód od drogi 2141L;
2. W gminie Krasnystaw miejscowości: Latyc
zów, Małochwiej Mały;
3. W gminie Żółkiewka miejscowości: Boró
wek, Borówek Kolonia, Makowiska, Olcho
wiec Wieś, Olchowiec Kolonia, Poperczyn,
Wola Żółkiewska;
4. W gminie Gorzków miejscowości: Czysta
Dębina, Borów.
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrow
skim:
Część gmin Ostrów Wielkopolski i Przygodzice
odgraniczone: od północy od przejazdu kole
jowego na ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wiel
kopolskim, dalej ulicą Gorzycką w kierunku
zachodnim do kościoła w miejscowości Gorzy
ce Wielkie. W kierunku południowym mijając
od wschodu wieś Radziwiłłów do miejscowości
Gorzyce Małe. Następnie do drogi nr 445 i cie
kiem wodnym przez las i niezamieszkałą część
ulicy Kwiatowej w miejscowości Tarchały Wiel
kie. Następnie na wschód ulicą długą w miejs
cowości Topola Wielka do miejscowości Jan
ków Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do
skrzyżowania z ulicą Zębcowską. Na północ
wzdłuż ulicy Zębcowskiej w Jankowie Przy
godzkim do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostro
wie Wielkopolskim. Wzdłuż ulicy Staroprzy
godzkiej do ulicy Siewnej, następnie na
północny zachód ulicą Długą w miejscowości
Ostrów Wielkopolski do ulicy Krętej, dalej
wzdłuż ulicy Krętej i dalej ulicy Bocznej do
przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w
miejscowości Ostrów Wielkopolski.

22.1.2020

27.1.2020

27.1.2020
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Μέρος Β

Ζώνη επιτήρησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 1:

Κωδικός ISO
χώρας

Κράτος μέλος

PL

Πολωνία

Κωδικός
(εφόσον είναι
διαθέσιμος)

Ονομασία

Ημερομηνία λήξης ισχύος
των μέτρων, σύμφωνα με το
άρθρο 31 της οδηγίας
2005/94/ΕΚ

Περιοχή συμπεριλαμβανομένων των εξής:

W województwie lubelskim, w powiatach: lubartow
skim, łęczyńskim, parczewskim:
1. W powiecie lubartowskim w gminie Uści
mów miejscowości: Krasne, Nowa Jedlanka,
Ochoża, Rudka Starościańska, Stara Jedlan
ka;
2. Wpowiecie lubartowskim w gminie Ostrów
Lubelski miejscowości: Ostrów Lubelski,
Bójki, Jamy, Kolechowice, Kolechowice Fol
wark; Kolechowice Kolonia, Rozkopaczew,
Rudka Kijańska;
3. Wpowiecie łęczyńskim w gminie Ludwin
miejscowości: Dratów Kolonia, Jagodno,
Krzczeń, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie
Drugie;
4. W powiecie parczewskim w gminie Sosno
wica miejscowości: Stary Orzechów, Nowy
Orzechów, Lejno, Komarówka, Zienki, Gór
ki, Sosnowica, Libiszów;
5. W powiecie parczewskim w gminie Dębo
wa Kłoda miejscowość: Białka;
W województwie lubelskim, w powiatach: krasno
stawskim, zamojskim
1. W powiecie krasnostawskim miasto Kras
nystaw;
2. W powiecie krasnostawskim w gminie
Gorzków miejscowości: Piaski Szlacheckie,
Widniówka;
3. W powiecie krasnostawskim gmina Izbica
(bez obszaru zapowietrzonego);
4. W powiecie krasnostawskim w gminie
Krasnystaw miejscowości: Białka, Łany, Ma
łochwiej Duży, Niemienice, Niemienice Ko
lonia, Siennica Nadolna, Tuligłowy, Rońsko,
Widniówka, Zastawie Kolonia, Zażółkiew;
5. W powiecie krasnostawskim w gminie
Kraśniczyn miejscowości: Anielpol, Brzezi
ny, Czajki, Franciszków, Majdan Surhowski,
Łukaszówka, Surhów, Surhów Kolonia;
6. W powiecie krasnostawskim w gminie
Siennica Różana miejscowości: Rudka,
Siennica Królewska Duża;
7. W powiecie zamojskim w gminie Skierbies
zów miejscowości: Kalinówka, Kolonia
Wiszenki, Wiszenki, Zabytów;
8. W powiecie zamojskim w gminie Stary Za
mość miejscowości: Krasne, Majdan Sita
necki, Podkrasne, Podstary Zamość, Stary
Zamość, Wierzba Druga.

31.1.2020

5.2.2020
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Ονομασία

Ημερομηνία λήξης ισχύος
των μέτρων, σύμφωνα με το
άρθρο 31 της οδηγίας
2005/94/ΕΚ

W województwie lubelskim, w powiatach: krasno
stawskim, lubelskim, świdnickim
1. W powiecie krasnostawskim w gminie Żół
kiewka miejscowości: Dąbie, Dąbie Kolo
nia, Tokarówka, Celin, Siniec, Adamówka,
Makowiska Małe, Żółkiewka, Rożki, Rożki
Kolonia, Huta, Żółkiew Wieś, Żółkiew Ko
lonia, Zaburze, Zaburze Kolonia, Markie
wiczów, Gany, Koszarsko, Chruściechów,
Majdan Wierzchowiński, Wierzchowin,
Chłaniów, Chłaniów Kolonia, Średnia Wieś,
Władysławin;
2. W powiecie krasnostawskim w gminie Ru
dnik: Majadan Borowski Pierwszy, Majadan
Borowski Drugi, Suszeń, Joanin, Potasznia,
Majdan Średni, Majdan Kobylański, Majdan
Łuczycki, Majdan Borowski, Suche Lipie,
Rudnik, Równianki, Wierzbica, Wierzbica
Kolonia, Międzylas, Mościska Kolonia, Moś
ciska, Płonka, Maszów, Romanówek, Bzo
wiec, Kaszuby;
3. W powiecie krasnostawskim w gminie
Gorzków miejscowości: Antoniówka, Bo
gusław, Orchowiec, Kolonia Orchowiec,
Bobrowe, Felicjan, Baranica, Wielkopole,
Zamostek, Gorzków, Gorzków Wieś, Gorz
ków Osada, Piaski Szlacheckie, Chorupnik,
Chorupnik Kolonia, Borsuk, Józefów, Czy
sta Debina Kolonia, Borów Kolonia, Góry,
Olesin, Wielobycz, Wiśniów;
4. W powiecie krasnostawskim w gminie Izbi
ca miejscowości: Bobliwo, Wirkowice Dru
gie;
5. W powiecie lubelskim w gminie Krzczo
nów miejscowości: Sobieska Wola Pierws
za, Sobieska Wola Druga;
6. W powiecie lubelskim w gminie Wysokie
miejscowość: Antoniówka;
7. W powiecie świdnickim w gminie Rybcze
wice miejscowości: Bazar, Częstoborowice,
Izdebno, Izdebno Kolonia, Pilaszkowice
Pierwsze, Pilaszkowice Drugie, Zygmun
tów.

5.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrow
skim:
Pozostała część gminy Przygodzice bez obsza
ru zapowietrzonego, pozostała część gminy
Ostrów Wielkopolski bez obszaru zapowietr
zonego, gmina Raszków, gmina Odolanów.

5.2.2020

