
 

ROZPORZĄDZENIE nr 1/2016 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KAZIMIERZY WIELKIEJ 

z dnia 27 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  

na terenie powiatu kazimierskiego 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.1) oraz 

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 – wysoce 

zjadliwej grypy ptaków (HPAI) zarządza się, co następuje: 

 

§1.  Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej 

obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren miejscowości: Bolowiec (gm. Skalbmierz), Gunów-Kolonia 

(gm. Kazimierza Wielka), Gunów-Wilków (gm. Kazimierza Wielka).  

§ 2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem 

zagrożonym, uznaje się teren ograniczony: 

1) Od strony północnej i północno-wschodniej: granicą powiatu kazimierskiego, w 

miejscowości Szarbia Zwierzyniecka (gm. Skalbmierz) – do drogi powiatowej nr 0498T, 

granice administracyjne miasta Skalbmierz, dalej na północnym-wschodzie rzeka Nidzica do 

drogi powiatowej nr 0529T. 

2) Od strony wschodniej: wzdłuż drogi powiatowej nr 0518T, miejscowość Donosy (gm. 

Kazimierza Wielka), Chruszczyny Wielkiej (gm. Kazimierza Wielka), do skrzyżowania dróg 

powiatowych 0530T i 0534T, dalej droga nr 0534T do miejscowości Wielgus (gm. Kazimierza 

Wielka) i wzdłuż drogi gminnej Wielgus-Krzyszkowice, miejscowość Krzyszkowice (gm. 

Kazimierza Wielka), Dalechowice (gm. Kazimierza Wielka) do granicy województwa 

świętokrzyskiego. 

3) Od strony południowej i zachodniej: od granicy województwa świętokrzyskiego i 

miejscowości Dalechowice w kierunku zachodnim i północnym, do granicy obszaru 

zapowietrzonego. 

§ 3. 1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 nakazuje 

się: 

1) odosobnić drób lub inne ptaki w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych 

lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób: 

- uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, 

- ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami; 

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków; 

3) 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; 

4) posiadaczowi zwierząt niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego 

lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu 

produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie; 



5) wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami 

do i z gospodarstw utrzymujących drób; 

 

2. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 zakazuje 

się: 

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

ssaków utrzymywanych w gospodarstwach; 

2)  wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych; 

3)  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne 

ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego; 

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

odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się 

na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do 

gospodarstw oraz transportu kolejowego; 

5) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to 

zostało pozyskane: 

- z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane 

z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub 

- co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego 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; 

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

konsumpcyjnych. 

 

§ 4. 1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 nakazuje 

się 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. W gospodarstwach znajdujących się na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 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 przemieszczanie 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 jest utrzymywany 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 lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że powiatowy lekarz 

weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie; 

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. 
 

§ 5. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 i § 2, 

poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych o następującej treści: 

„GRYPA PTAKÓW – WSTĘP SUROWO WZBRONIONY – OBSZAR ZAPOWIETRZONY – 

WPROWADZANIE, PRZEPROWADZANIE, WYPROWADZANIE ZWIERZĄT – SUROWO 

WZBRONIONE”, 

„GRYPA PTAKÓW – WSTĘP SUROWO WZBRONIONY – OBSZAR ZAGROŻONY – 

WPROWADZANIE, PRZEPROWADZANIE, WYPROWADZANIE ZWIERZĄT – SUROWO 

WZBRONIONE”. 
 

2. Tablica i napisy na niej ma mieć takie wymiary, aby była czytelna z odległości co najmniej 100 

metrów. 
 

3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych i prywatnych. 
 

§ 6. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach 

dojazdowych między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym. 

 

§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 3 i 4 obowiązują, do momentu ich odwołania, wszystkich 

mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1 i § 2. 

 

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Staroście Kazimierskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Skalbmierz, Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Komendantowi Powiatowemu Policji w 

Kazimierzy Wielkiej, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, 

Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Busku-Zdroju, właściwym zarządcom dróg, Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego 

w Kielcach. 

 

§ 9. 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 § 2. 
 

§10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiemu. 

__________________________________________________________________________________ 
1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2015 r. poz. 266 i poz. 470 oraz z 2016 r. poz. 1605 

 

UZASADNIENIE 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania 

wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kazimierskiego w związku ze stwierdzeniem 

przypadku choroby u drobiu w miejscowości Czuszów (gm. Pałecznica) w powiecie proszowickim, 

województwo małopolskiego w dniu 23 grudnia 2016 r.. 

 

 

 


