
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CZŁUCHOWIE 

z dnia 13 stycznia 2022r. 

 

w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z wysokim ryzykiem 

wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu człuchowskiego. 

 

       Na podstawie art. 45 ust.1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 5a, pkt 8e, pkt 10-11 i ust. 3 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. 

j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1421), art. 3 i art. 4 ust. 4 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 

z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków 

bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego 

wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do 

przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób (Dz. Urz. UE L 205 z 

14.08.2018r., str. 48) w związku z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z 

ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków zarządza się, co następuje: 

 

      § 1. Za obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

wysoce zjadliwej grypy ptaków uznaje się teren powiatu człuchowskiego. 

      § 2. 1. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby "Wysoce zjadliwej grypy 

ptaków", o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące nakazy i zakazy: 

 

1) zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach,  

pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych; 

2) zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony 

przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych 

odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; 

3) nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp 

dzikiego ptactwa; 

4) zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych, znajdujących się na wolnym powietrzu, 

w celach związanych z hodowlą drobiu; 

5) zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do 

których może mieć dostęp dzikie ptactwo 

6) zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych; 

7) zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu; 

8) nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków; 

9) nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy 

wyłącznie w gospodarstwie; 

10) nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed 

wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób; 

11) nakazuje się posiadaczom drobiu zgłaszanie, powiatowemu lekarzowi weterynarii, miejsc 

ich utrzymywania . 

2. Środki określone w ust. 1 stosuje się do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Człuchowie. 

 

      § 3. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz 

osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1. 

      § 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują 

niezależnie od nakazów i zakazów zwartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 



Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem 

wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2017.722). 

      § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w 

sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu człuchowskiego i obowiązuje do czasu jego 

uchylenia. 

      § 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego. 

 

 

 

 

Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Człuchowie 

lek. wet. Ryszard Sajnóg 


