
 

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2017 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy 

z dnia 21.02.2017 r. 

 

 

w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem grypy 

ptaków (HPAI) d. pomoru drobiu, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i 

nakazów obowiązujących na tym obszarze 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) oraz §  11 i § 

17  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 

zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752) w związku ze stwierdzeniem ogniska 

choroby – grypy ptaków - urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu w 

dwóch stadach gęsi reprodukcyjnych na terenie powiatu ostrowskiego w miejscowościach 

Pawłów i Kąty Śląskie 

zarządzam: 

 

§ 1. 

 

1. Teren wokół ogniska o promieniu ok. 3 km od tego miejsca ogłasza się obszarem  

zapowietrzonym, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zapowietrzonego na terenie powiatu 

oleśnickiego określa się w sposób następujący:  

 

Na północnym wschodzie od granicy powiatu w miejscowości Niwki Książęce na działce 

43/2 następnie przez miejscowość Niwki Kraszowskie włączając miejscowość Międzybórz, 

do drogi Międzybórz -Klonów, następnie wyłączając miejscowość Klonów po północnej 

granicy lasu w kierunku zachodnim do granicy powiatu.  

 

Na terenie powiatu oleśnickiego w okręgu zapowietrzonym znalazły się miejscowości: 

Niwki Kraszowskie, Międzybórz. 

 

2. Obszar zagrożony wystąpieniem grypy ptaków o promieniu około 7 km poza obszarem, 

o którym mowa w pkt 1, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego na terenie 

powiatu oleśnickiego określa się w sposób następujący:  

 

Od wschodniej granicy powiatu włączając miejscowość Wioska, południowo-wschodnią 

granicą lasu  do drogi Dziesławice-Komorów następnie na zachodów drogą Dziesławice -

Komorów włączając miejscowość Dziesławice,  kolejno na zachód tą samą drogą przez las, 

mijając skrzyżowanie z DK 25 i dalej północną ścianą lasu, włączając miejscowości 

Bukowina Sycowska, Królewska Wola, Bąków do północno-zachodniej granicy powiatu. 

 

W obszarze zagrożonym znajdują się następujące miejscowości: (13 miejscowości): Bąków, 

Bukowina Sycowska, Dziesławice, Hałdrychowice, Kamień, Klonów, Kraszów, Królewska 

Wola, Ligota Rybińska, Niwki Książęce, Ose, Oska Piła, Wioska. 

 

§ 2. 

 

1. Na obszarze, o których mowa w § 1 pkt. 1 zakazuje się: 

 

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzanie do niego drobiu lub innych ptaków 

oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach 



 

2) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz naturalnego nawozu drobiowego bez zgody 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy; 

3) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków w tym piskląt jednodniowych, 

drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności a także ich zwłok i jaj wylęgowych 

oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza 

weterynarii  

4) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego 

5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z gatunków 

wrażliwych, targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków 

łownych, jaj konsumpcyjnych 

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że 

mięso to zostało pozyskane:- z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego 

oraz nie było przechowywyane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym  z 

drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub -co najmniej 21 dni przed dniem 

prawdopodobnego i wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do 

gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym 

pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia 

wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z 

obszaru zapowietrzonego 

 

2. Na obszarze, o których mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się: 

 

1) odosobnić drób znajdujący się w gospodarstwie w poszczególnych kurnikach lub 

innych pomieszczeniach w którym jest on przetrzymywany w sposób 

uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych 

gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami; 

2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu 

wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki 

lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do 

gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, 

które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,  

3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do 

gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się 

wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat 

dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z 

gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby 

wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące 

4) posiadaczowi zwierząt niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo 

powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności 

lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, 

5) kontrole ruchu pojazdów przewożących drób, tuszki, zwłoki drobiu i jaja wylęgowe. 

 

3. Środki określone w § 2. ust. 1 i ust.2 stosuje się co najmniej przez 21 dni, licząc od 

dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej 

niż do dnia przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w 

gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym i uzyskania wyników 

wykluczających obecność wirusa grypy ptaków. 

4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, na obszarze zapowietrzonym stosuje się 

środki określone w § 3. ust. 1 i ust. 2. aż do upływu okresu o którym mowa w § 3 ust. 

3.  

 

 



 

§ 3. 

 

1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zagrożonych nakazuje się: 

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu 

wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, 

ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które 

mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,  

2) posiadaczowi zwierząt niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo 

powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub 

śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w 

gospodarstwie, 

3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do 

gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się 

wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat 

dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z 

gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby 

wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące 

 

2. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zagrożonych zakazuje się: 

 

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności 

i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że 

powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczenie przy 

zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego 

zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków, 

2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności 

i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania 

jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne 

znajdujących się poza obszarem zagrożonym 

3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie utrzymywany jest drób, i wprowadzania 

do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych 

w gospodarstwie, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na 

takie wprowadzanie lub wyprowadzanie 

4) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz naturalnego nawozu drobiowego bez 

zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii  

5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone 

drób lub inne ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego 

6) targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych 

oraz jaj konsumpcyjnych. 

 

3. Środki określone w § 3. ust 1 i ust. 2. stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc 

od dnia zakończenia wstępnego oczyszczania i odkażania ogniska. 

 

§ 4. 

 

1. Nakazuje się oznakowanie obszarów, którym mowa § 1, poprzez ustawienie na 

zewnętrznej granicy obszaru tablic ostrzegawczych o następującej treści:  

„GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY.”,  

„GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY.” 

, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;  

2. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby była czytelna z odległości, co 

najmniej 100 metrów; 



 

3. Tablice należy umieścić na drogach publicznych (krajowych, wojewódzkich 

powiatowych i gminnych) lub prywatnych.  

4. Do ustawienia tablic na drogach publicznych zobowiązani są zarządcy dróg 

poszczególnych kategorii. 

 

§ 5. 

 

1. Nakazuje się zarządcom dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i 

gminnych) wyłożyć maty dezynfekcyjne na wszystkich przejściach między obszarami 

zagrożonymi i zapowietrzonymi. 

2. Wzór oznakowania maty dezynfekcyjnej, o której mowa w ust. 1 określony zastał w 

załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia. 

 

§ 6. 

 

Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i 3 obowiązują, do momentu ich odwołania 

wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w 

§ 1. 

 

§ 7. 

 

Winni naruszenia nakazów i zakazów, o których mowa w § 2 i 3 podlegają odpowiedzialności 

karnej na zasadach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt. 

 

§ 8. 

 

Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od 

zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 

2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 

ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091) 

 

§ 9. 

 

Rozporządzenie wykonują: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy, Komendant 

Powiatowy Policji w Oleśnicy, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Oleśnicy, Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz, 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców, Starosta Powiatu Oleśnickiego, urzędowi lekarze 

weterynarii. 

 

§ 10. 

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty na obszarze gmin: Międzybórz i Syców. 

 



 

 

Załącznik nr 1 do 

Rozporządzenia Nr 1 /2017 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy 

z dnia 4 luty 2017 r.
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