
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SKIERNIEWICACH 

z dnia 19 stycznia 2017 r. 

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu skierniewickiego 

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.), art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. 

zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania 

grypy ptaków (Dz. U. z 2007 r. Nr 239, poz. 1752) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby wysoce zja-

dliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego w miejscowości Popielarnia, gmina Wi-

skitki,  powiat żyrardowski zarządzam, co następuje: 

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

zapowietrzonym, uznaje się teren miejscowości: Wola Szydłowiecka w gminie Bolimów na odcinku od granicy 

powiatu od strony wschodniej do drogi tartacznej na zachodzie, oraz miejscowość Józefów od numeru 1 do 

numeru 5 włącznie. 

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

grożonym, uznaje się teren obejmujący: 

1) w gminie Bolimów miejscowości Józefów oraz Wola Szydłowiecka w częściach nie wchodzących w ob-

szar zapowietrzony, Humin, Humin Dobra Ziemskie, część miejscowości Kurabka  ograniczony od zacho-

du drogą wojewódzką numer 705, a od południa graniczący z miejscowością Humin Dobra Ziemskie, miej-

scowość Ziąbki, Kolonia Bolimowska Wieś, Kolonia Wola Szydłowiecka, Bolimowska Wieś Bolimów, 

Sokołów, Podsokołów, Wólka Łasiecka, Ziemiary, Joachimów Mogiły; 

2) w gminie Skierniewice miejscowości Budy Grabskie oraz Ruda. 

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

lom zwierząt 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 wjeż-

dżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mo-

gły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków; 
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4) posiadaczom zwierząt: 

- prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem 

pomieszczeń mieszkalnych; wykaz udostępnia się na żądanie powiatowego lekarza weterynarii, 

- niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach o zwiększonej zacho-

rowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w go-

spodarstwie; 

5) wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone aktywnym środkiem dezynfekcyjnym 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 właścicielom 

zwierząt zakazuje się: 

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

wanych 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 po-

lowań 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 pta-

ków 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 roz-

przestrzenianiu 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 pro-

dukty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym; 

3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa dro-

biu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że powiatowy lekarz wetery-

narii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie; 

4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wy-

razi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie; 

5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki oraz po-

lowań i odłowów ptactwa dzikiego; 

6) targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych. 
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§ 5. 1. Organom gmin 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:  

1) obszaru zapowietrzonego, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych o 

treści: „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY”; 

2) obszaru zagrożonego, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych o na-

stępującej treści: „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”. 

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. Zarządcom dróg nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy dro-

gach 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 Skierniewickiemu, Wójtowi Gminy Bolimów, Wój-

towi Gminy Skierniewice, Komendantowi Miejskiemu Policji w Skierniewicach, Komendantowi Państwowej 

Straży Pożarnej w Skierniewicach, Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Państwowemu Po-

wiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach, Łódzkiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, Powia-

towemu Zarządowi Dróg w Skierniewicach, właściwym zarządcom dróg gminnych, Regionalnej Dyrekcji La-

sów Państwowych w Łodzi i Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Skierniewicach. 

§ 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 Łódzkiego. 

  

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach 

 

 

Tadeusz Gąska-Domarecki 
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