ROZPORZĄDZENIE NR

/

WOJEWODY \ryARMINSKO-MAZURSKIEG
z dnia

50

stycznia2Ot7 r.

w sprawie zarządzenia środków rwiązanych z wystąpieniem wy§oce zjadliwej grypy
ptaków u drobiu
Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnta 1 i marca 2004 r. o ochronie zdtowta zwierząI oraz
zwalczaniuchorób zakaźnychzwierząt (Dz.U. z20I4I.poz.1539 ') orazart.59 ust. 1 ustawy
z dnia 23 stycznta 2009 t. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.
z 2015 r. poz. 525\, w związku ze stwierdzeniem choroby wysoce zjadliwej grypy ptaków i
Wznaazeniem ogniska tej choroby w miejscowości TomaryŃi, gmina Gietrzwałd, powiat
olsztyński, zarządza się co następuje:
§ 1. Określasię:
1) obszar zapowietrzony, na którym występuje wysoce zjadltwa gtypa ptaków, o promieniu 3

km wokół ogniska choroby, gdzie zevłnętrzną granicę obszaru określa się w

sposób

następujący:
- od północy

- północną granicąmiejscowości Woryty

- od wschodu

- zachodnią granicą miejscowości Łajsy

- od południa

- północną linią brzegową j ęziora Guzowy Piec

- od zachodu

- wschodnią granicą miejscowości Zdrojek

ż) obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow o promieniu 7 km poza
obszar, o którym mowa w pkt I, gdzie zevlnętrzną granicę obszaru określasię w sposób
następujący:

- od północy: północną granicą miejscowości Wołowno, obszarem leśnymNadleśnictwa
Kudypy oraz północną linią brzegową jeziora Isąg,

- od

zachodu: w kierunku południowo-zachodnim przechodzi przez oddzińy leśnedo
wschodniego brzegu jeziora Czarne; dalej północną granicą miejscowości Kątno, wzdłuż
wschodniego brzegu jeziora Szeląg Wielki do przesmyku pomiędzy jeziora Szeląg Wielki a
Szeląg Mały, pomiędzy jeziorami Żabie i Motylek;

- od

południa północną granicą miejscowości Elgnówko; poptzez północne granice
administracyj ne miej scowo ściMycyny i Zezuty ;

- od wschodu zachodnią grantcą miejscowości Majdy i miejscowościNaterki, w kierunku
północno-zachodnim pomiędzy miej scowościami Warkały i Giedajty
§ 2,1,

Na obszarze, o którym mowa w §

1

pkt

1

zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków
utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwegoterytorialnie powiatowego lekarza
weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółkilub nawozów naturalnych bez zgody właściwego
terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub koŃursów, gdzie są gromadzone drób lub
inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych,
drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności,a także ich zwłok i jaj z gospodarstw, z
wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez
zgo dy właściwe go powiatowe go lekarza weterynarii ;
2.

Na obszarze,

o którym mowa

w§

1

pkt

1

nakazuje się:

1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach

2)
3)

4)

5)

budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych
gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzlktmt ptakami;
tiezwŁoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
nięzwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transpońu i sprzętu wykorzystywanych do
transportu drobiu lub inrrych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółkilub nawozów naturalnych,
innych środków transportu wjeżdżającychdo gospodarstwa lub z niego v,lyjeżdżających
oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skazone wirusem wysoce
zj adliw ej grypy ptaków;
stosowanie środkow bezpieczeństwa biologicznego pIzez osoby wchodzące do
gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się
wysoce zjadliwej grypy ptakow; w szczegolności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed
wejściami, wyjściami, wjazdami t vłyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób
oraz odkażanie rąk i obuwia przęz osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego
wychodzące
posiadaczowi drobiu lub irrnych ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących,
z wyłączeniem pomies zczęń mieszkalnych;

b)

niezwłoczne informowanie właściwegopowiatowego Iekarza weterynarii o
zwiększonej zachorowalności lub śmieńelnościIub znacznym obnizeniu produkcyjności
zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

6) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na
publicznych
napisem:

i

drogach

prywatnych, ścieżkachdla pieszych oruz parkingach trwałych tabltc z

,,GRYPA PTAKOW, OBSZAR ZAPOWIETRZONY, WPROWADZANIE,
PRZEPROWADZANIE, WYPROWADZANIE ZWIERZĄT SUROWO WZBRONIONE"
Tablice powinny mieć takię wymiary, aby były widoczne z odległościco najmniej 100 m,
napisy cz7Ąe|ne;
§ 3,1. Na obszarze, o którym mowa

w§

1

a

pkt 2 zakazuje się:

l) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśnościi
piskląt jednodniowych, oTaz j"j bęz zgody właściwegopowiatowego lekarza
weterynarii;
2) przemieszczanta drobiu, w tym drobiu odchowanęgo do rozpoczęcia nieśnościi
piskląt jednodniowycho oraz jaj do gospodarstw, rzeżni, zahJadow pakowania jaj,
zakJadów wytwałzających lub przetwarzĄących produkty jajeczne znajdujących się

poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwegopowiatowe go Iekarza weterynarii;
3) wyprowadzanlaz gospodarstwa, gdztejest utrzymywany drób i wprowadzania do tego
gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody
właściwegopowiatowego lekarza weterynarii;
4) wywożenia lub rozrzucania ściółkilub nawozów naturalnych bez zgody właŚciwego
powiatowe go lekarza weterynarii;

5)

6)

organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób
lub inne ptaki;
Wpuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa
łownego.

ż. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:
1) nięzwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i

2)

3)
4)

sprzętu

wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki
|ub nawozów naturalnych oraz irrrrych przedmiotów lub substancji, które mogły
zostac skazone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, oczyszczęnie, odkazenie, a
jeżelij est to konieczne;
stosowanie środkowbezpieczeństwa biolo glcznęgo przez osoby wchodzące do
gospodarstwa lub z rrlęgo wychodzące, w celu wykluczenta rczprzestrzeniania się
wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych
przed wejściami, wyjściami, wjazdami t v,yjazdami do i z gospodarstw
utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z
gospodarstwa oraz z niego wychodzące;

nręzvńoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelnościlub
znaczny m obni z eniu p ro dukcyj n o ści zw tęrząt Ńt zy mywanych w go sp o d ar stwi e.
oznakowanie obszaru, poprzęz umieszczenie na granicach obszaru, na drogach
publicznych i pryłvatnych, ściezkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tabltc z
napisem:

,,GRYPA PTAKOW, oB SZAR Z AGF(]Ż)NY, WPROWADZANIE,
PRZEPROWADZAN IE, WYPROWADZANIF, ZW IERZĄT S UROWO WZB RONI ONE "

Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległościco najmniej 100 m, a
napisy czytelne.
§ 4. Nakazuje się

wyłożyćmaty dezynfekcyjne na ustalonychprzez właściweorgany drogach

publicznych lub prywatnych.
§ 5. Nakazy i zakazy, o których mowa w §2 i §3, obowiązĄą wszystkich mieszkańców oraz
osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 6. Wykonanie

rozporządzenia powietza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w
Olsztynie i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostródzie, StarościePowiatu
Olsztyńskiego i StarościePowiatu Ostródzkiego, Powiatowemu Komendantowi Policji w
Olsztynie i Powiatowemu Komendantowi Policji w Ostródzie, Powiatowemu Komendantowi
Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Wójtowi Gminy Gietrzwałd, Burmistrzowi
Olsztynka, Wójtowi Gminy Stawiguda, Wójtowi Gminy Jonkowo, Wójtowi Gminy Ostróda,
Wójtowi Gminy Łukta.
§ 7. Wójt Gminy Gietrzwałd oznaczy obszar zapowiettzony w sposób określony w § 2 ust 2,
pkt 6; Burmistrz Olsztynka Wójt Gminy Stawiguda, Wójt Gminy Jonkowo, Wojt Gminy
Ostróda, Wójt Gminy Łukta oznaczą obszar zagrożony wysoce Ąadliwą grypą ptaków w
sposób określony w § 3 ust. 2 pkt 4.

§ 8. Rozporządzente wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu olsztyńskiego i powiatu ostródzkiego i podlega
ogłoszeniu w Dzięnniku Urzędowym Województwa Warmińsko

- Mazurskiego.

I) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz, U z2015 r. poz.266, poz. 470, z2016 r. poz.1605
2) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz.

U zż0I5 r. poz. 1960, z2016 r. poz. 2ż60

UZASADNIENIE

do projektu

rozporządzenia Wojewody Warminsko-Mazurskiego

w

sprawie

zalządzenia środków zwiapanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Grypa ptaków naleĘ do chorób zakużnych nnrierząt zwalczanych z urzędu i
jest wymieniona w zalączniku nr 2 poz. 14 do ustawy z dnia 11 marca 2OO4 r. o
ochronie zdrowia nlłierząt oraz ztxla]czaniu chorób zakażnych zvvierząt (Dz.U. z 2OI4
r. poz. 1539 ze zm.)

W dniu 28 stycznia 2Ol7 r. na podstawie wyników badań otrzymanych
z PIW-PIB w Puławach Powiatowy Lekarz Weterynarii w O1sztynie wyznaczył
gospodarstwo połozone w gminie Gietrzwałd, powiat olsztyński jako ognisko wysoce

zjadiiwej grypy ptaków podtypu H5N8. Wysoce zjadliwa grypa

i

ptaków

jest zakaźną

wysoce zaraźIiwą chorobą wirusową, na którą podatny jest zarówno drób juk i

ptaki dzikje, Wystąpienie tej choroby powoduje ogromne straty gospodarcze, W
mvia,zl<u z povłyższrrm, w celu zwalczenia tej choroby i zapobieżenia dalszemu
rozprzestrzęrliantu sig, konieczrre jest wyznaczenie obszaru zapowietrzonęgo i
zagrożonego łącznie o promieniu min. 10 km od ogniska choroby i podjęcie
właściwychtam środków. Obszaty te swym zasięgiem objęły częśćpowiatu
olsztyński

e

go or az ostródzkie go.
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