DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 9 marca 2021 r.

Podpisany przez:
Marcin Jacek Zaborniak

Poz. 931

Data: 09.03.2021 14:40:54

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2021
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 9 marca 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim.
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. b, 4, 5a, 7, 8a, 8b, 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) 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)
oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu na terenie miejscowości Ostrów w powiecie
ropczycko-sędziszowskim zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa obszar zapowietrzony i zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI), sposób oznakowania tych obszarów oraz zakazy i nakazy obowiązujące na tych obszarach.
§ 2. 1. Wyznacza się obszar zapowietrzony wokół ogniska choroby o promieniu, co najmniej 3 km od tego
miejsca obejmujący miejscowości:
1) Ostrów, Kozodrza, Skrzyszów na północ od drogi relacji Ropczyce - Paszczyna do skrzyżowania z drogą
do przysiółka Podlesie Skrzyszowskie (przed kościołem) i na wschód od tej drogi do autostrady A4, oraz
przysiółki Gajówka i Podlesie Skrzyszowskie, Ocieka - przysiółki Zagrody i Zarzecze na południe od rzeki
Tuszymka w gminie Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski;
2) Ropczyce na północ od ulicy Władysława Sikorskiego w gminie Ropczyce, powiat ropczyckosędziszowski;
3) Kochanówka w gminie Dębica, powiat dębicki.
2. Wyznacza się obszar zagrożony wokół ogniska o promieniu co najmniej 10 km od tego miejsca
obejmujący miejscowości:
1) Wola Ociecka, Ocieka, Blizna, Zdżary, Kamionka, Borek Mały, Skrzyszów w gminie Ostrów, powiat
ropczycko-sędziszowski;
2) Ruda, Cierpisz na północ od drogi od miejscowość Ruda do zalewu w Cierpiszu, Boreczek, Sędziszów
Małopolski, Góra Ropczycka w gminie Sędziszów Małopolski, powiat ropczycko-sędziszowski;
3) Ropczyce, Gnojnica, Okonin, Brzezówka, Lubzina w gminie Ropczyce, powiat ropczycko-sędziszowski;
4) Pustków, Pustków Osiedle, Kozłów, Brzeźnica, Paszczyna, Zawada w gminie Dębica, powiat dębicki;
5) Bobrowa Wola w gminie Żyraków, powiat dębicki;
6) Biały Bór, Tuszyma na wschód od drogi nr 985 i na południe od drogi relacji Tuszyma - Dobrynin
z przysiółkami Dąbie, Gumienice i Chęcin w gminie Przecław, powiat mielecki.
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§ 3. 1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 ust. 1,
nakazuje się:
1) odosobnić drób lub inne ptaki w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach 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 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) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
5) posiadaczowi zwierząt:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem
pomieszczeń mieszkalnych; wykaz udostępnia się na żądanie właściwego miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii,
b) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej
zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwie.
2. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 ust. 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;
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:
a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane
z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub
b) 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.
3. Środka, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych
wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających:
a) kontaktu z drobiem i innymi ptakami;
b) dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.

§ 4. 1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2, nakazuje
się:
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1) 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) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
3) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej
zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwie.
2. W gospodarstwach znajdujących się na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2 zakazuje się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych,
oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że właściwy miejscowo 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 właściwy miejscowo powiatowy
lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
3. Środka, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar
zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.
4. Środka, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych
wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających:
a) kontaktu z drobiem lub innymi ptakami;
b) dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.
§ 5. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 2, poprzez
ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru stosownych tablic ostrzegawczych o następującej treści:
1) „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”,
2) „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.
2. Tablica i napisy na niej ma mieć takie wymiary, aby była widoczna z odległości co najmniej 100 metrów,
oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.
3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych
lub drogach wewnętrznych.
§ 6. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć lub
podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u ptaków dzikich, właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi
weterynarii.
§ 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 § 2.
§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Wójtowi Gminy Ostrów, Burmistrzowi Miasta i Gminy
Ropczyce, Burmistrzowi Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski, Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębica,
Wójtowi Gminy Żyraków, Burmistrzowi Gminy Przecław.
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§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WOJEWODA PODKARPACKI
Ewa Leniart
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UZASADNIENIE
do rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 4 / 2021 z dnia 9 marca 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
w województwie podkarpackim.
Przedmiotowe rozporządzenie zostało wydane w celu konieczności określenia obszarów:
zapowietrzonego oraz zagrożonego w związku z wystąpieniem na fermie drobiu w miejscowości Ostrów
wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI. Rozporządzenie zostanie wydane przez Wojewodę
Podkarpackiego z uwagi na wyznaczenie stref zwalczania choroby na terenie trzech powiatów, obejmując
częściowo powiaty: ropczycko-sędziszowski, dębicki i mielecki.
Rozporządzenie określa nakazy i zakazy w gospodarstwach będących w obszarze zapowietrzonym
i zagrożonym oraz precyzuje zasady oznakowania ww. stref poprzez umieszczenie tablic informacyjnych na
drogach publicznych. Ponadto powierza wykonanie konkretnych obowiązków właściwych dla ich realizacji
adresatom w celu eliminacji choroby zakaźnej, w przypadku wystąpienia której mają zastosowanie zarówno
przepisy prawa ogólnego, jak i prawa miejscowego.
Rozporządzenie to stanowi konkretyzację zapisu rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752), a ponadto Polskiego Weterynaryjnego Planu
Gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (AI) zatwierdzonego w trybie art. 54 ust. 9 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1421) przez Komisję Europejską.

