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ROZPORZĄDZENIE NR 7
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów
wrocławskiego, oleśnickiego i trzebnickiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z 2020 r. poz. 148)
w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI),
dla którego obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony w powiecie wrocławskim, obejmujący w gminie Długołęka miejscowości:
Dąbrowica, Kępa, Michałowice, Budziwojowice, Łosice, Dobroszów Oleśnicki, Januszkowice.
2) obszar zagrożony w powiatach wrocławskim, oleśnickim i trzebnickim, obejmujący:
a) w powiecie wrocławskim, w gminie Długołęka miejscowości: Krakowiany, Węgrów, Skała, Zaprężyn,
Jaksonowice, Bierzyce, Łozina, Godzieszowa, Siedlec, Tokary, Pasikurowice, Bukowina, Bąków,
Ramiszów, Pruszowice, Domaszczyn, Szczodre, Mirków, Długołęka, Byków, Stępin, Borowa, Kamień,
Bielawa, Raków, Nowy Dwór, Mydlice, Kiełczów, Piecowice, Oleśniczka;
b) w powiecie oleśnickim:
i.w gminie Dobroszyce miejscowości: Łuczyna, Mękarzowice, Siekierowice, Dobrzeń, Dobra,
ii.w gminie Oleśnica miejscowości: Jenkowice, Smardzów, Nieciszów, Piszkawa;
c) w powiecie trzebnickim:
i.w gminie Trzebnica miejscowości: Skarszyn, Boleścin, Piersno, Głuchów Górny, Taczów Mały,
Piotrowice,
ii.w gminie Zawonia miejscowości: Głuchów Dolny, Skotniki, Radłów, Cegielnia, Miłonowice,
Kopiec, Rzędziszowice, Prawocice, Pomianowice, Cielętniki, Tarnowiec, Ludgierzowice;
2. Granice obszarów zapowietrzonego i zagrożonego określa załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach
budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
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b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania
i przetwarzania zwłok drobiu, produktów, środków żywienia zwierząt, a także oczyszczanie i odkażanie
środków transportu, oraz usuwanie zwłok drobiu i innych ptaków;
3) niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie środków transportu wjeżdżających do gospodarstw utrzymujących
drób lub z nich wyjeżdżających, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, środków żywienia,
w szczególności paszy, a także ściółki oraz nawozów naturalnych;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do i z
gospodarstw utrzymujących drób, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy
ptaków, tj.: 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
oraz z niego wychodzące;
5) niezwłoczne informowanie przez posiadaczy drobiu właściwego powiatowego lekarza weterynarii
o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu
utrzymywanego w gospodarstwie.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 zakazuje się:
1) przemieszczanie z i do gospodarstw utrzymujących drób drobiu oraz innych ptaków bez zgody właściwego
terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, zwłok, a także jaj oraz mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów
rozbioru oraz chłodni - bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) przemieszczanie z gospodarstw utrzymujących drób ściółki oraz nawozów naturalnych bez zgody
właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki
– przez okres 4 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego;
5) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii;
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 nakazuje się:
1) niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie środków transportu wjeżdżających i wyjeżdżających do i z
gospodarstw utrzymujących drób, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, środków żywienia,
w szczególności paszy, a także ściółki oraz nawozów naturalnych;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do i z
gospodarstw utrzymujących drób, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy
ptaków, tj.: 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
oraz z niego wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie przez posiadaczy drobiu właściwego powiatowego lekarza weterynarii
o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu
utrzymywanego w gospodarstwie.
§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 zakazuje się:
1) przemieszczania z i do gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków, bez zgody
właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj - bez zgody właściwego terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii;
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3) przemieszczanie z gospodarstw utrzymujących drób ściółki oraz nawozów naturalnych bez zgody
właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki
– przez okres 4 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego;
5) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii;
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
§ 6. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 poprzez
ustawienie na granicach tych obszarów, na drogach publicznych i prywatnych trwałych tablic ostrzegawczych
o następującej treści:
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY”.
Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów,
oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.
§ 7. Nakazuje się zarządcom dróg publicznych wykładanie mat dezynfekcyjnych, a także ich utrzymywanie
po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.
§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii we Wrocławiu, Oleśnicy
i Trzebnicy, Starostom Wrocławskiemu, Oleśnickiemu i Trzebnickiemu, Komendantowi Miejskiemu Policji
we Wrocławiu, Komendantom Powiatowym Policji w Oleśnicy i Trzebnicy, Komendantowi Miejskiemu
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej
w Oleśnicy i Trzebnicy, Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym we Wrocławiu, Oleśnicy
i Trzebnicy, Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym terytorialnie
zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom, Burmistrzowi i Wójtom gmin wymienionych § 1.
§ 9. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów
i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).
§ 10. 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 obowiązuje do czasu
jego uchylenia.
§ 11. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Wojewoda Dolnośląski:
J. Obremski
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Załącznik do rozporządzenia nr 7 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2020 r.

