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DZIENNIK US TAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r.

Poz. 2091

ROZPORZ^DZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSl"

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zarzijdzenia srodkow zwiazanych z vvvstijpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaz-
nych zwierzat (Dz. U. z2014 r. poz. 1539, z2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605)zarzadzasi?, co nast^puje:

§ 1. 1. W zwiazku z wystapienieni wysoce zjadliwej grypy ptakow wywolanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zakazujesie:

a) organizowania targow, wystaw, pokazow lub konkursow z udziatem zywych kur, kaczek, gesi, indykow, przepio-
rek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowcow, got^bi, bazantow i kuropatw, z wyl^czeniem lotow treningo-
wych lub lotow konkursowych gol?bi,

b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedazy, oferowania do sprzedazy, sprzedazy, dostarczania oraz kazdego
innego sposobu zbycia ptakow, o ktorych mowa w lit. a, na targowiskach,

c) pojenia drobiu oraz ptakow utrzymywanych przez cztowieka woda ze zbiornikow, do ktorych dost^p maja dzikie
ptaki,

d) wnoszenia i wwozenia na teren gospodarstwa, w ktorym jest utrzymywany drob, zwtok dzikich ptakow lub tusz
ptakow lownych;

2) nakazuje si?:

a) odosobnienie drobiu lub innych ptakow w gospodarstwie, w szczegolnosci w zamkni^tych obiektach budowla-
nych lub innych miejscach, wsposob uniemozliwiajacy kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi
w innych gospodarstwach oraz ograniczajacy ich kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgtaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w ktorych jest utrzymywany drob lub inne ptaki, z wyla-
czeniem ptakow utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposob wykluczajacy jego dostep do zbiornikow wodnych, do ktorych dostep maja^ dzikie
ptaki,

d) zglaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii wtasciwemu dla miejsca wysytki, co najmniej na 24 godziny
przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesylek drobiu obejtnujacych:

— rodzaj przesytki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, pisklat jednodniowych albo jaj wyl<£gowych,

— dat? przemieszczenia.

11 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kicruje dziatcm administracji rzadowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia
Prezesa Rady Ministrow /. dnia 17 lislopada 2015 r. w sprawie szczcgolowcgo zakresu dzialania Ministra Rolnictwa i Ro/woju Wsi
(Dz. U. poz. 1906).
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- miejsce wysytki i miejsce przeznaczenia,

- liczbe ptakow,

e) przechowywanie paszy dla ptakow w sposob zabezpieczajacy przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich od-
chodami,

f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptakow utrzymywanych w niewoli w sposob zabezpieczajacy pasz$ i wode przed
dost^pem dzikich ptakow oraz Jch odchodami,

g) wylozenie mat dezynfekcyjnych przed wejsciami iwyjsciami z budynkow inwentarskich, w ktorych jest utrzy-
mywany drob, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych — przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa,
w ktorym jest utrzymywany drob, oraz stale utrzymywanie wylozonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie
zapewniajacym skuteczne dziaianie srodka dezynfekcyjnego,

h) stosowanie przez osoby wchodzace do budynkow inwentarskich, w ktorych jest utrzymywany drob, odziezy
ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do uzytku wytacznie w danym budynku,

i) stosowanie przez osoby wykonujace czynnosci zwiazane zobsluga^ drobiu zasad higieny osobistej, wtym mycie
rak przed wejsciem do budynkow inwentarskich,

j) oczyszczanie i odkazanie sprzetu i narzedzi uzywanych do obslugi drobiu przed kazdym ich uzyciem,

k) powstrzymanie sie przez osoby, ktore w ciagu ostatnich 72 godzin uczestniczyty w polowaniu na ptaki fowne, od
wykonywania czynnosci zwiazanych z obsJugg drobiu,

1) dokonywanie codziennego przegladu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierajacej w szczegol-
nosci informacje na temat liczby padtych ptakow, spadku pobierania paszy lub niesnosci.

2. Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Wcterynaryjnej albo najblizszy podmiot swiadczacy ushjgi z zakresu
medycyny weterynaryjnej o wystapieniu u drobiu nastepujacych objawow klinicznych:

1) zwi^kszonej smiertelnosci;

2) znaczacego spadku pobierania paszy i wody;

3) objawow nerwowych takich jak: drgawki, skrety szyi, paraliz nog i skrzydel, niezbornosc ruchow;

4) dusznosci;

5) sinicy i wybroczyn;

6) biegunki;

7) nagtego spadku niesnosci.

3. Dzierzawcy lub zarzadcy obwodow towieckich zglaszaja organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najblizszemu
podmiotowi swiadczacemu ushigi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiekszonej smiertelnosci dzikich ptakow.

§ 2. 1. Dopuszcza sie, po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii, zorganizowanie targu, wystawy, pokazu
lub konkursu z udzialem zywych ptakow, wylacznie w pomieszczeniu uniemozliwiajacym kontakt tych ptakow zdzikim
ptakami.

2. Powiatowy lekarz weterynarii wyraza zgode, o ktorej mowa w ust. 1 , jezeli:

1) podmiot zamierzajacy zorganizowac:

a) targ, wystawy lub konkurs z udziaJem zywych ptakow przedstawi - wterminie co najmniej 30 dni przed plano-
data tego targu, wystawy lub konkursu,

b) pokaz z udziatem zywych ptakow przedstawi - w terminie co najmniej 7 dni przed planowana data^ tego pokazu

- wykaz gospodarstw, z ktorych bedq pochodzic ptaki, z udzialem ktorych ma zostac zorganizowany odpowiednio
targ, wystawa, konkurs lub pokaz;

2) przeprowadzona przez tego lekarza analiza ryzyka wykaze, ze zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub konkursu
z udzialem zywych ptakow nie spowoduje zagrozenia wystapienia wysoce zjadhwej grypy ptakow.

3. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza analize ryzyka, biorac pod uwage status epizootyczny miejsca. w kto-
rym ma bye zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs z udziaJem zywych ptakow, oraz miejsc pochodzenia tych
ptakow, w szczegolnosci:

1 ) czy w ostatnich trzech miesiacach nie odnotowano w miejscach pochodzenia ptakow ognisk wysoce zjadliwej grypy
ptakow;
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2) czy gospodarstwo pofozone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z ktorego pochodzi drob przeznaczony na targ,
wystawe, pokaz lub konkurs, spemia wymagania okreslone w rozporzadzeniu;

3) lokalizacje zakladu drobiu lub fermy drobiu.

4. Powiatowy lekarz weterynarii, przeprowadzajac analiz? ryzyka w zakresie dotyczacym miejsc pochodzenia zywych
ptakow, z udziatem ktorych ma zostac zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs, bierze pod uwage informacje
o statusie epizootycznym tych miejsc, przekazane mu przez wlasciwych miejscowo powiatowych Ickarzy weterynarii.

5. Zywe ptaki, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, z udziatem ktorych ma zostac zorganizowany targ, wystawa,
pokaz lub konkurs, zaopatruje si? w swiadectwo zdrowia zawierajace nastepuj^ce dane:

1) rodzaj przesylki, ze wskazaniem gatunku drobiu;

2) date przemieszczenia;

3) miejsce pochodzenia, miejsce wysylki i miejsce przeznaczenia;

4) liczb? ptakow.

§ 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycic po uph/wie 7 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel



GtOWMY INSPEKTQRAT WETERYNARII

ul. Wspolna 30
00-930 Warszawa
tei: 22 623 20 89 | fa*: 22 523 14 03 | e-mail: wet@wetgiw.eov.pl

Komunikat Gtownego Lekarza Weterynarii w sprawie wystapienia w Polsce 50. i 51. ogniska
wysoce zjadliwej grypy ptakow u drobiu
2017-03-16 10:5«:30

Gtbwny Lekarz Weterynarii Informuje. ie pleddzleslate ognlsko wysoce zjadliwej grypy ptakow podtypu H5NB wyznaczono w gospodarstwle
utrzymujacym 73 sztuki ptakrtw (kury, kaczki), potozonym w gmlnle Ustrofi (powlat cieszyhski, wojewddztwo jlqskle) na podstawle wynlkow badati,
otrzymanych w dniu 14 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Putawach.

Pi^cdziesiate plerwsze ognlsko wysoce zjadliwej grypy ptakdw podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwle utrzymujacym 2O sztuk ptakow (kury)>
potozonym w qminic Zgorzelec (powlat zgorzelecki, wojewodztwo dolnoslgskie) na podstawle wynlkbw badah, otrzymanych w dnlu 14 lutego 2017 r,
z PIW-PIB w Pulawach.

Sluzby weterynaryjne wdrazajq w gospodarstwach wszystkie procedury zwalczanla, przewldzlane w przypadku wyst^plenia wysoce zjadliwej grypy
ptakow u drobiu.

Jednoczesnie, Gtowny Lekarz Weterynarii przypomina o koniecznosci stosowanla przepisow zawartych w obowiazujacym od dnla 28 grudnla 2016 r.
rozporzadzenlu Mlnlstra Rolnlctwa I Rozwoju Wsl w sprawie zarzadzenla srodkow zwl^zanych z wystqpowanlem wysoce zjadliwfj grypy ptakow (Dz.U.
2O16, poz. 2091).

dzlqkujemy

bezposredlnl link do stronv www



GtOWNY INSPEKTORAT WETERYNARil

ul. Wspolna 30
00-930 Warszawa
tel: 22 623 20 S3 | fax: 22 623 14 08 ( e-mail: wet@wetgiw.gcv.pl

Komunikat Gtownego Lekarza Weterynarii w sprawie wysta.pienia w Polsce kolejnych
przypadkow wysoce zjadliwej grypy ptakow u dzikich ptakow.
?CI17-07-16 15:26:05

Gtowny Lekarz Weterynarii przekazuje, \ w dniu 14 lutego br., na podstawle badah laboratory]nych przeprowadzonych w Paristwowym Instytucle
Weterynaryjnym - Paristwowym Instytucie Badawczym w Pulawach, potwierdzono wysoce zjadliwa. grype ptakdw podtypu H5NB w probkach
pobranych;

• od jednego padtego tabedzla niemego, ktorego zwtoki znaleziono w poblizu Jeziora Llplogorskiego, na terenie gmlny Strzelce Krajenskle
(powlat strzelecko-drezdenecki, wojewodztwo lubuskle) - pi^cd/leslate wystapienle wysoce zjadliwej grypy ptakdw podtypu H5N8 u dzikich
ptakdw w Polsce.

• od jednego padlego labedzla oraz jednej padlej kaczkl, ktorych zwioki znalezlono na terenie gmlny Se.polno Krajeriskie (powiat sepolehski,
wojewodztwo kujawsko-pomorskiE 1 - ple^dzlesl^te plerwsze wystqpienle wysoce zjadliwej grypy ptakow podtypu H5NS u .Jzikirh ptakdw
w Polsce.

• od jednego padlego kormorana, ktorego zwioki znalezlono w pobllzu rzeki MIedzianka, na terenie gminy Bogatynla (powiat zgorzelecki,
wojewodztwo dolnoslaskle) - ple^dziesiate drugie wystapienle wysoce zjadliwej grypy ptakow podtypu H5N8 u dzikich ptakdw w Polsce.

jednoczesnle, Glowny Lekarz Weterynarii przekazuje, Iz w dnlu 16 lutego br., na podstawle badah laboratory!nych przeprowadzonych w w/w
Instytucle, potwierdzono wysoce zjadliwa grypi; ptakdw podtypu H5N8 w probkach pobranych:

• od jednego padlego labedzla niemego, ktorego zwioki znalezlono w pobllzu rzeki Wisla, w Krakowie (powiat miasto Krakow, wojewodztwo
;) - piijcdziesrate trzecie wystaplenie wysoce zjadliwej grypy ptakdw podtypu H5NB u dzikich ptakbw w Polsce.

dzlekujemy

beznosrednl link do atronv www


