
Kluczbork, dnia 28 wrze6nia 2022 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W KLUCZBORKU

Rafat Gnot

Nasz zrrak:

Dot. sprawy nr:

PIW.DZO.520 I /HPAI / i,ttt / 3 I 2022

wg roz&ielnika

Pismo z dnia:

W zuti4zlat z dl.namicznSrm rozprzestrzenianiem sie wirusa wysoce zjadliwej grypy

ptak6w na terJrtorium Polski, Powiatowy Lekarz Weter],narii w Kluczborku zwraca sig

z proSb4 o pilne rozpowszechnienie informacji w sprawie bezwzglgdnego przestrzegania

przez gospodarstwa utrzymujace dr6b (komerct'ne i na potrzeby wlasne), zasad

bioasekuracji, zawattych w rozporz4dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 31 marca 2O22r. w sprawie zarz4dzenia Srodkow zwiapanych z wystapieniem

wysoce zjadliwej grypy ptakow.

W przylradku wvstaplenla oeaiska HPAI nle bedzie mo2liwoScl wvlrlatv
odszkodowanla. ieSli w dokumencie z dochodzenla epizootvcznego PLW stwierdzi
brak przestrzeganla przepis6w rozporzadzenia.

Otrzymuj4:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kluczbork
2. Burmistrz Miasta i Gminy Bycz).na
3. Burmistrz Miasta i Gminy Wolczyn
4. W6jt Gminy l,asowice Wielkie
5. a/a

C,!) 11 Powiatowy Inspektorat Weter].narii w Kluczborku - ul. Jagiellofiska 3, 46-200 Kluczbork

li ,,' 'tet: TT l4t8 2Z oo Fax:77 /445 8t oS

["t' e-mail: piw.kluczbork@wiw.opole.pl, oiwkluczbork.bip. eov. pl



DZItrNNIK IJSTAW
RZECZYP O S P OLITEJ POL S KIEJ

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2022 r.

Poz.768

ROZPORZ4DZENTE
MINISTRA RoLNIcrwA I Rozwo.lu wslr)

z dnia 3l marca 2022 r.

w sprawie zarzqdzenia Srodk6w zwilzanych z wystqpieniem $Tsoce zJadliwej grypy ptak6w

Na podstawie art. 47 ust. I ustawy z dnia I I marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chor6b za-
kaznych zwierzqt (Dz. U. z 2020 r. poz. l42l) zarz4dza sig, co nastQpuje;

$ l. l. W zwi4zku z \+?slqpienism wysoce zjadliwej grypy ptak6w wywolanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich gospodalstwach utrzymujqcych dr6b:

l) zakazuje sig:

a) pojenia drobiu oraz ptak6w utr-zymywanych przez czlowieka wod4 ze zbiomik6w, w tym w6d powierzchnio-
wych, do kt6rych majq dostgp dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwozenia na teren gospoda$twa, w kt6rym jest utrzymJrvany drob, zwlok dzikich ptak6w lub tusz
ptak6w lownych:

2) nakazuje si9:

a) utrzymywanie drobiu w spos6b wykluczaj4cy jego dostgp do zbiomik6w wodnych, do kt6rych majg dostgp dzikie
ptaki,

b)

c)

d)

e)

zglaszarte do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w kt6rych jest utzymywany dr6b lub inne ptaki,
z wylqczeniem ptak6w utrzymywanych siale w pomieszczcniach mieszkalnych,

utrzymywanie drobiu, z wyl4czeniem kaczek i ggsi, w izolacji od dzikich ptak6w,

przechowywanie paszy i Sci6lki dla drobiu i ptak6w utnym,'vr'anych przez czlowieka w sposob zabezpieczajqcy
tQ paszQ i 6ci6lkQ ptzed kontaktem z gryzoniami idzikimi ptakami oraz ich odchodami,

karmienie i pojenie drobiu i ptak6w utrzymywanych przez czlowieka w zamknigrym pomieszczeniu lub osloniE-
tym miejscu w spos6b zabezpieczajqcy paszg i wodg przed dostgpem dzikich ptak6w oraz ich odchodami,

f) lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnqtrz budynk6w,

g) powstrzymanie sig przez osoby, kt6rc w okesie ostatnich 48 godzin uczestniczyly w polowaniu na ptaki lowne,
od wykonywania czynnoSci zwiqzanych z utrzymywaniem drobiu,

h) dokonywanie codziennego przegladu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawieraj4cej informacje o wy-
stEpieniu objaw6w klinicmych, o kt6rych mowa w ust. 3.

Ministe. Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzialem administracji rzqdowej - rolnictwo, na podstawie $ I ust. 2 pkt I rozporz qdzenia
Prezesa Rady Ministrow z dlJje 21 paLdziemika 2021 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (Dz. U. poz. 1950).



Dziennik Ustaw Poz.768

2. W gospodarstwach utrzymujqcych dr6b prowa&qcych dziatalno6t nadzorowan4, o kt6rej mowa w art. I pkt I
lit. n ustawy z dnia I I marca 2004 r. o ochronie zdrowia T\ierzat oraz Dvalczaniu chor6b zakni:nych zwiezqt, nakazuje sig
ponadto:

l) w ptzypadku wystqpienia zagroLenia epizootycmego - wyposa2enie takiego gospodarstwa w maty dezynfekcyjne
w liczbie zapewniajqcej moiliwo3i ich wylo2enia przed:

a) wejSciami do budynk6w inwentarskich i wyj6ciami z tych budynk6w albo zastosowanie w tym gospodarstwie
innych rozwi4zafi technicznych pozwalaj4cych na oczyszczcnie i odkazenie obuwia przed wej6ciami do takich
budynk6w i wyjSciami z nich,

b) wjazdami do tego gospodarstwa i wyjazdami z nicgo albo zainstalowanie w tym gospodarstwie niecek dezyn-
fekcyjnych lub innych urz4dzei zapewniajqcych dezynfekcjg k6l pojazd6w wjeZdiaj4cych do tego gospodar-
stwa lub z niego wyj eLdzaj1cych

- przy czym szeroko6i tych mat albo niecek nie powinna bya mniejsza niz szerokoS6 wjazd6w do tego gospodarutwa
i wyjazd6w z niego, a ich dlugosi - nie mniejsza ni2 obw6d najwigkszego kola 6rodka transportu wje2d2aj4cego do
tego gospodarstwa lub z niego wyjezdzaj4cego;

2) slosowanie przez osoby wchodz4ce do budynk6w, w kt6rych jest utrzymyvany dr6b:

a) 6rodk6w bezpieczeistwa biologicznego i ochrony osobistej, w tym odzieZy ochronnej oraz obuwia ochronnego
przeznaczonych do uz)'tku wylecznie w danym budynku,

b) oczyszczania i dezynfekcji obuwia;

3) oczyszczanie i odka2anie sprzgtu i narzqdzi uZywanych do utrzymywania drobiu przed kaZdym ich uzyciem, aje2eli
s4 u2ywane wylqcmie w danym budynku - co najmniej nz dziennie1,

4) prowa&enie i przechow).wanie w tym gospodarstwie pnez rok dokumentacji dotycz4cej zakupu, przyjgcia i zuzycia
6rodk6w odka2ajqcych, terminu wykonania czynno6ci dcratyzacji i dezynfekcji oraz daty padnigcia zwierzqt i liczby
zwlok padlych zwierz4t przekazanych do unieszkodliwienia;

5) wdro2enie procedur w zakresie zapobiegania przedostawaniu siQ dzikiego ptactwa do kumik6w i miejsc przechowy-
wania paszy i (ci6lki oraz przeprowa&ania deratyzacji i dezynsckcji;

6) prowadzenie rejestru Srodk6w transportu do przewozu drobiu, jaj, paszy lub produkt6w ubocznych pochodzenia
rxierzgcego w rozumieniu art. 3 pkt I w zwiEzku z art.2 ust. 2 rozporz4dzefia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 paZdziemika 2009 r. okre6laj4cego przepisy sanitame dotyczqce produkt6w ubocznych
pocho&enia zwierzQcego i produkt6w pochodnych, nieprzeznaczonych do spo2ycia przez ludzi, i uchylajqcego roz-
porzqdzenie (WE) nr 177412002 (rozpotz4dzenie o produktach uboczrych pochodzenia zwierzgcego) (Dz. UrZ UE L 300
z l4.lL2OO9, str. l, z p6in. zm.2)1wieid2ai4cych na teren tego gospodarstwa oraz rejesku wej36 os6b do pomiesz-
czeir, w kt6rych jest utrzymyvany dr6b;

7) wyposazenie tego gospodarstwa w przeztaczoty wylqcznie do u2ytku przez to gospodarstwo kontener do pruetny-
myrvania zwlok padlego drobiu lub wydzielenie w tym gospodarstwie pomieszczenia przeznaczonego wyl4cznic do
przetrzymywania takich zwlok; ten kontener i to pomieszczcnie zabezpiecza sig przed dostgpem gryzo , z'NierzEt
domowych i dzikich;

8) usuwanie padlego drobiu do kontenera lub pomieszczenia przemaczonych do przetrzym)$,ania zwlok padlego drobiu -
nie rzadziej ni2raz dzienniel

9) wyposaienie tego gospodarstwa w Srodki odka2ajqce w ilo5ci umo2liwiajqcej bieiqc4 dezynfekcjq co najmniej przez
'l dni oraz utruymnr'anie mat dezynfekcyjnych albo niecek dezynfekcyjnych lub innych urzqdze6 zapewniaj4cych
dezynfekcjE w stanie zapewniajEcym skutecmosi uzytego Srodka odka2aj4cego;

l0) zabezpicczenie znajdujqcych sig na terenie tego gospodarstwa zbiomik6w wodnych przed dostQpem ptak6w wolno
iyjqcych:

I l) utrzymywanie czystoici i porz4dku wok6l budynkow inwentarskich oraz miejsc, w kt6rych s4 przechowywane pasza
i5ci6lka, w tym regulame wykaszanie roilinnoSci iuprz4tanie pozostaloSci pasz i 6ci6lki;

2)Znrianywymienionegorozporz4&eniazostatyogloszonewDz.Un.WL2'16z2O.lO.2Ol0,str.33,Dz.Urz.UEL216zl4.O8.2Ol2,

str.3, Dz. Urz. UEL354 228.12.2013, str.86, Dz. Un. UEL95 z 07.04.2017, str. l, Dz. Urz. llE L 137 224.05.2017, srr.40,
Dz. Urz. UEL 130 z 28.05.2018, str. ll,Dz. Urz. UEL 294 z 21.I 1.2018, str. 44 otuzDz. Urz. UEL 170 z 25.06.2019, str. l.
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l2) wyposaienie tego gospodarstwa w wydzielone miejsca do:

a) skladowania Srodkow odka2aj4cych, zabezpieczote przed dostgpem os6b nieupowa2nionych,

b) skladowania obomika, paszy i $ci6tki,

c) przerzymywania produkt6w leczniczych weterynaryjnych, w kt6rych zapewnia siE warunki gwarantuj4ce nie-
zmieniony stan tych produkt6w, zabezpieczone przed dostEpem os6b nieupowa2nionych;

13) posiadanie - w przypadku gdy w tym gospodarstwie utrzymuje siq wigcej niz 350 sztuk drobiu 6redniorocznie -
planu bioasekuracji uwzglEdniajqcego profil produkcji tego gospodarstwa, obejmujqcego co najmniej:

a) ustanowienie ,pzystych" i ,,brudnych" strefdla os6b wykonuj4cych czynno3ci zwiEzane z utrzfm)'waniem drobiu,

b) ustanowienie rozwrqzah dotyczqcych sposobu wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu, pasz, Sci6lki, mate-
rial6w pomocniczych oraz sprzgtu i urzqdzef wykorzystywanych w chowie i hodowli drobiu,

c) procedury dotyczqce czyszczenia i dezynfekcji pomieszczei, Srodk6w transportu iwyposa2enia oraz higieny
os6b wykonuj4cych czynnoici zwiqzane z utrzymy.rvaniem drobiu,

d) procedury w zakesie zwalczania szkodnik6w,

e) ustanowiede rozwiqzali maj4cych na celu rozdzielenie poszczeg6lnych stad drobiu utrzymywanych w tym gos-
podarstwie oraz uniknigcie bezpo5redniego lub po6redniego kontaktu utrzymywanego drobiu z produktami
ubocznymi pochodzenia zwierzqcego.

3. Posiadacz drobiu niezwlocznie zawiadamia organ Inspekcji Weter).naryjnej albo najbli2szy podmiot Swiadczqcy
ustugi z zakesu medycyny weterynaryinej o wystqpieniu u drobiu nastgpuiqcych objaw6w klinicznych:

l) zwigkszonejSmienelnoSci;

2) spadku pobierania paszy i wody;

3) objaw6w nerwowych, takichjak: drgawki, skgty szyi, parali2 n6g i skzydel lub niezbomos6 ruch6w;

4) duszno6ci;

5) sinicy i wybroczyn;

6) biegunki;

7) naglego spadku nie6noSci.

4. Dzieriawcy lub zarzqdcy obwod6w lowieckich zgtaszajq organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbli2szemu
podmiotowi Swiadcz4cemu uslugi z zakesu medycyny weteDmaryjnej przypadki zwigkizonej Smierteinoici dzikich ptak6w -
niezwlocznie po zaobserwowaniu tych przypadk6w.

$ 2. Traci moc rczporz}dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zanqdzenia
Srodk6w zwiqzanych z wyst4pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak6w (Dz. U. poz.722).

$ 3. Rozporzqdzenie wchodzi w icie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski
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