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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KAMIENNEJ GÓRZE
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kamiennogórskiego
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, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r.
poz. 1605), oraz § 17 i 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752), w związku z art. 59 ust.2 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 j.t.
ze zm.) oraz ze stwierdzeniem ogniska choroby - wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, na terenie
miejscowości Bernartice w Republice Czeskiej zarządza się, co następuje:
§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem
zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:
1) od północy:
- od granicy państwa (od miejsca przecięcia z granicą powiatów jeleniogórskiego i kamiennogórskiego),
wzdłuż granicy powiatu jeleniogórskiego i kamiennogórskiego w kierunku wschodnim, do drogi
krajowej nr 369,
- od drogi 369 północną granicą miejscowości Jarkowice, Miszkowice, Paprotki do drogi powiatowej
Kamienna Góra –Miszkowice,
- drogą powiatową do przecięcia z granicą gmin Kamienna Góra i Lubawka,
- dalej wzdłuż granicy gminy Kamienna Góra i Lubawka w kierunku południowo - wschodnim do drogi
krajowej nr 5,
- wzdłuż drogi krajowej nr 5 na długości 1 km w kierunku południowym;
2) od wschodu:
- od drogi krajowej nr 5, wzdłuż drogi polnej w kierunku wschodnim do drogi powiatowej łączącej
Krzeszów i Lubawkę, na wysokości granicy miejscowości Lipienica i Krzeszów (północna granica
miejscowości Lipienica),
- wzdłuż północno-wschodniej i wschodniej granicy miejscowości Lipienica, Jawiszów, Olszyny
i Chełmsko Śląskie do granicy z powiatem wałbrzyskim;
3) od południa:
- granicą powiatu kamiennogórskiego i wałbrzyskiego do granicy państwa z Republiką Czeską,
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- wzdłuż granicy państwa z Republiką Czeską w kierunku zachodnim, do przejścia turystycznego
Niedamirów – Alberice;
4) od zachodu:
- od przejścia turystycznego Niedamirów – Alberice do granicy państwa (do miejsca przecięcia z granicą
powiatów jeleniogórskiego i kamiennogórskiego).
§ 2. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1 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) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw
utrzymujących drób oraz odkażanie rąk, obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu
produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nośności 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 nośności i piskląt jednodniowych,
oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających
produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym;
3) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków
oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii;
4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
6) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii;
7) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
3. Środki określone w § 2 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia
wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.
§ 3. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o których mowa w § 1, poprzez ustawienie
na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej
treści:
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”
2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów,
oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.
3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych.
§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
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§ 5. 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 20 grudnia 2016 r. w sprawie
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).
§ 6. Wykonanie Rozporządzenia powierza się:
1) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kamiennej Górze,
2) Staroście Powiatu Kamiennogórskiego,
3) Burmistrzowi Gminy Lubawka,
4) Wójtowi Gminy Kamienna Góra,
5) Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kamiennej Górze,
6) Komendantowi Powiatowemu Policji w Kamiennej Górze,
7) Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze,
8) Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei,
9) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu,
10) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu,
11) Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu,
12) Polskiemu Związkowi Łowieckiemu - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu.
§ 7. 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.
§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze:
E. Gizel-Gawron

