Rozporzqdzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w K^dzierzynie-Kozlu
nr 1 / 2017 z dnia 3 stycznia 2017r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptakow (HPAI) na terenie powiatu k^dzierzynskokozielskiego
Na podstawie art. 45 ust. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierzgt
oraz zwalczaniu cliorob zakaznych zwierzqt (Dz.U. z 2014r. poz. 1539 ze zm.) oraz § 10, 11, 17
rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zwalczania grypy
ptakow (Dz.U. Nr 239 poz. 1752), w zwiqzku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptakow podtypu
H5N8 na terenie powiatu k^dzierzynsko-kozielskiego
Powiatowy Lekarz Weterynarii w K^dzierzynie-Kozlu zarzqdza co nastQpuje :
§ 1. Za obszar zapowietrzony chorobq zakaznq - wysoce zjadliwq grypq ptakow uznaje siQ obszar
ograniczony:
od strony potnocnej: od skrzyzowania drogi 1403 O relacji Roszowicki Las - Dzielnica z ulicq
Gtogowiec w miejscowosci Roszowicki Las (bez tej miejscowosci) i dalej tg ulicq w kierunku wschodnim
przecinajqc granicQ gminy Cisek z gmin^ Bierawa do drogi 425 w miejscowosci Dziergowice i dalej az
do linii kolejowej relacji K^dzierzyn-Kozle - Raciborz, nastepnie wzdtuz tej linii kolejowej, wtqczajqc
miejscowosc Dziergowice (bez miejscowosci Solarnia), na potudnie do granicy powiatu k^dzierzynskokozielskiego z powiatem raciborskim
od strony potudniowej: od przeci^cia rzeki Odra, granicy powiatu raciborskiego i powiatu
k^dzierzyhsko-kozielskiego w kierunku zachodnim wzdtuz zachodnich granic miejscowosci Podlesie,
miejscowosci Dzielnica (wtqczaj^cte miejscowosci do obszaru),
od strony zachodniej: od miejscowosci Dzielnica w kierunku potnocnym wzdtuz potudniowych
granic miejscowosci Roszowice (bez tej miejscowosci) do skrzyzowania drogi nr 1403 O z ulicq
Gtogowiec w miejscowosci Roszowicki Las
§ 2. Za obszar zagrozony wystqpieniem choroby zakaznej - wysoce zjadliwq grypq ptakow uznaje SIQ
obszar ograniczony:
od strony potnocnej: od potnocnych granic administracyjnych miejscowosci Stare Kozle
(wtqczaj^c tq miejscowosc do obszaru) w kierunku wschodnim przecinaj^c liniQ kolejowq relacji
K^dzierzyn-Kozie - Raciborz wzdtuz ulicy Mostowej w miejscowosci K^dzierzyn-Kozle drogq lesnq do
zachodnich granic administracyjnych miejscowosci Stara Kuznia (bez tej miejscowosci) na potudnie do
miejscowosci Kotlarnia (bez tej miejscowosci), dalej od potudniowych granic miejscowosci Kotlarnia w
kierunku potudniowym do granicy powiatu k^dzierzyrisko-kozielskiego z powiatem raciborskim
od strony potudniowej: od przeci^cia drogi nr 45 z granicq powiatu raciborskiego z powiatu
k^dzierzyhsko-kozielskiego, nastepnie wzdtuz granicy powiatow raciborskiego i k^dzierzyhskokozielskiego do ulicy Raciborskiej w miejscowosci Grz^dzin, nastepnie wzdtuz wschodnich granic
administracyjnych miejscowosci Grz^dzin i Dzielawy (bez tych miejscowosci), dalej w kierunku
potnocnym wzdtuz towarowej linii kolejowej do miejscowosci Polska Cerekiew (wtqczajqc tq
miejscowosc do obszaru),
od strony zachodniej: od zachodnich granic miejscowosci Polska Cerekiew i nastepnie
wschodnich granic miejscowosci Potowa (bez tej miejscowosci), nastepnie w kierunku potnocnym
wzdtuz granicy gminy Polska Cerekiew i Rehska Wies, nastQpnie wzdtuz wschodnich granic
administracyjnych miejscowosci Naczystawki (bez tej miejscowosci) i dalej drogq Naczystawskq w
miejscowosci Dtugomitowice, wzdtuz jej potnocnych granic (wtqczajqc tg miejscowosc), a nastepnie
wzdtuz potudniowych granic administracyjnych miejscowosci D^bowa (bez tej miejscowosci), dalej

wzdiuz potnocnych granic administracyjnych miejscowosci Landzmierz (wtqczajqc tq miejscowosc do
obszaru) do miejscowosci Stare Kozle
§ 3.1. W gospodarstwach znajdujqcych si^ w obszarze zapowietrzonym, o ktorym mowa w § 1 nakazuje
si^:
1) odosobnienie drobiu lub innych ptakow w kurnikach lub innych zamkni^tych obiektach
budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposob:
- uniemozliwiajqcy kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych
gospodarstwach,
- ograniczajqcy ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwtoczne usuni^cie zwtok drobiu lub innych ptakow;
3) niezwtoczne czyszczenie i odkazanie srodkow transportu i sprz^tu wykorzystywanych do
transportu drobiu lub innych ptakow, ich mi^sa, paszy, sciotki lub nawozow naturalnych, innych
srodkow transportu wjezdzajqcych do gospodarstwa lub z niego wyjezdzajqcych oraz innych
przedmiotow lub substancji, ktore mogty zostac skazone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptakow;
4) stosowanie srodkow bezpieczehstwa biologicznego przez osoby wchodzqce do
gospodarstwa lub z niego wychodzqce, w celu wykiuczenia rozprzestrzeniania si^ wysoce zjadliwej
grypy ptakow, w szczegolnosci wytozenie mat dezynfekcyjnych przed wejsciami, wyjsciami, wjazdami
i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujqcych drob oraz odkazanie rqk i obuwia przez osoby
wchodzqce do gospodarstwa lub z niego wychodzqce,
5) posiadaczowi zwierzqt niezwtoczne informowanie wtasciwego miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii o zwi^kszonej zachorowalnosci lub smiertelnosci lub znacznym obnizeniu
produkcyjnosci zwierzqt utrzymywanych w gospodarstwie oraz prowadzenie wykazu osob
wchodzqcych do gospodarstwa lub z nie go wychodzqcych, z wytqczeniem pomieszczen mieszkalnych;
2. W gospodarstwach znajdujqcych si^ w obszarze zapowietrzonym, o ktorym mowa w § 1 zakazuje si^
bez
zgody
Powiatowego
Lekarza
Weterynarii
w
K^dzierzynie
Kozlu:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptakow oraz
ssakow utrzymywanych w gospodarstwach, z wyjqtkiem ssakow utrzymywanych wytqcznie w
pomieszczeniach mieszkalnych i niemajqcych kontaktu z drobiem i innymi ptakami ani z klatkami lub
miejscami, w ktorych utrzymywany jest drob lub inne ptaki,
2) wywozenia lub rozrzucania sciotki lub nawozow naturalnych,
3) organizowania targow, wystaw, pokazow lub konkursow, gdzie sq gromadzone drob lub inne
ptaki,
4) wypuszczania drobiu lub innych ptakow w celu odtworzenia zasobow ptactwa townego,
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptakow, wtym pisklqt jednodniowych drobiu
odchowanego do rozpocz^cia niesnosci, a takze ich zwtok i jaj z gospodarstw znajdujqcych s\q na
obszarze zapowietrzonym drogami, z wytqczeniem prywatnych drob dojazdowych do gospodarstw
oraz transportu kolejowego,
6) transportu, z wyjqtkiem transportu przez obszar zapowietrzony drogami lub kolejq bez
roztadunku lub zatrzymywania s\q, miQsa drobiowego z rzezni, zaktadow rozbioru oraz chtodni, chyba
ze mi^so to zostato pozyskane:
- z drobiu pochodzqcego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie byto przechowywane i
transportowane z mi^sem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzqcego z obszaru zapowietrzonego
lub
- CO najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej
grypy ptakow do gospodarstwa oraz byto przechowywane i transportowane z mi^sem drobiowym
pozyskanym nie pozniej niz na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce
zjadliwej grypy ptakow do gospodarstwa z drobiu pochodzqcego z obszaru zapowietrzonego,

§ 4.1. W gospodarstwach znajdujqcych siQ na obszarze zagrozonym, okreslonym w § 2 nakazuje si^:

1)

niezwtoczne czyszczenie i odl<azanie srodl<6w transportu i sprz^tu wykorzystywanych) do
transportu drobiu lub innych ptakow, ich mi^sa, paszy, sciotki lub nawozow naturalnych
oraz innych przedmiotow lub substancji, ktore mogty zostac skazone wirusem wysoce
zjadliwej grypy ptakow,
2) stosowanie srodkow bezpieczeristwa biologicznego przez osoby wchodzqce do
gospodarstwa lub z niego wychodzqce, w celu wykiuczenia rozprzestrzeniania s\q wysoce
zjadliwej grypy ptakow, w szczegolnosci wytozenie mat dezynfekcyjnych przed wejsciami,
wyjsciami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujqcych drob oraz odkazanie
rqk i obuwia przez osoby wchodzqce do gospodarstwa lub z niego wychodzqce,
3)

niezwtoczne informowanie o zwi^kszonej zachorowalnosci lub smiertelnosci lub znacznym
obnizeniu produkcyjnosci zwierzqt utrzymywanych w gospodarstwie,

2. W gospodarstwach znajdujqcych si^ w obszarze zagrozonym, o ktorym mowa w § 2 zakazuje si^ bez
zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w K^dzierzynie-Kozlu:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpocz^cia niesnosci i pisklqt
jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrozonym, z wytqczeniem transportu przez obszar zagrozony
drogami lub kolejq bez roztadunku lub zatrzymywania si^,
2) przemieszczania drobiu w tym drobiu odchowanego do rozpoczQcia niesnosci i pisklqt
jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzezni, zaktadow pakowania jaj, zaktadow wytwarzajqcych
lub przetwarzajqcych produkty jajeczne znajdujqcych siQ poza obszarem zagrozonym,
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drob, i wprowadzania do tego
gospodarstwa drobiu lub innych ptakow oraz ssakow utrzymywanych w gospodarstwie, z wytqczeniem
ssakow utrzymywanych wytqcznie w pomieszczeniach mieszkalnych i niemajqcych kontaktu z drobiem
i innymi ptakami ani z klatkami lub miejscami, w ktorych utrzymywany jest drob lub inne ptaki,
4) wywozenia lub rozrzucania sciotki lub nawozow naturalnych,
5) organizowania targow, wystaw, pokazow lub konkursow, gdzie sq gromadzone drob lub inne
ptaki,
6) wypuszczania drobiu lub innych ptakow w celu odtworzenia zasobow ptactwa townego

§ 5.1 Nakazuje si^ oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o ktorym mowa w § 1 przez ustawienie na
zewn^trznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych o nast^pujqcej tresci:
„GRYPA PTAKOW - OBSZAR ZAPOWIETRZONY
- WPROWADZANIE PRZEPROWADZA
WYPROWADZANIE ZWIERZAT SUROWO WZBRONIONE"
2. Tablice i napisy na niej musi miec takie wymiary, aby byta czytelna z odlegtosci co najmniej 100
metrow.

§ 6.1 Nakazuje siq oznakowanie obszaru zagrozonego, o ktorym mowa w § 2 przez ustawienie na
zewnQtrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych o nast^pujqcej tresci:
„GRYPA PTAKOW-OBSZAR ZAGROZONY-WPROWADZANIE PRZEPROWADZANIE I WYPROW
ZWIERZAT WZBRONIONE"
2. Tablice i napisy na niej musi miec takie wymiary, aby byta czytelna z odlegtosci co najmniej 100
metrow.
§ 7 Nakazuje SIQ wytozyc maty dezynfekcyjne na drogach dojazdowych mi^dzy obszarami:
zapowietrzonym i zagrozonym
§ 8 Nakazy i zakazy, o ktorych mowa w § 3 i 4 obowiqzujq wszystkich mieszkancow oraz osoby
przebywajqce czasowo na obszarach, o ktorych mowa w § 1 i 2
§ 9 Wykonanie rozporzqdzenia powierza SIQ: Staroscie K^dzierzynsko-Kozielskiemu, Wojtom Gmin
znajdujqcych si^ w obszarach zapowietrzonym i zagrozonym, Komendantowi Powiatowemu

Pahstwowej Strazy Pozarnej w K^dzierzynie-Kozlu, Opolskiemu Wojewodzkiemu Inspektorowi
Transportu Drogowego, Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w K^dzierzynieKozlu, Powiatowemu Komendantowi Policji w K^dzierzynie-Kozlu, zarzqdcom drog, Regionalnej
Dyrekcji Lasow Panstwowych w Katowicach, Zarzqdowi Okr^gowego Polskiego Zwiqzku towieckiego w
Opolu, urz^dowym lekarzom weterynarii.
§ 10 Rozporzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podania do wiadomosci publicznej w sposob zwyczajowo
przyj^ty na terenie miejscowosci wchodzqcych w sktad obszarow, o ktorych mowa w § 1 i 2.
§ 11 Rozporzqdzenie podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewody Opolskiego.

