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ROZPORZĄDZENIE NR
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia

..49

lutego 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie
powiatów ostrowieckiego i opatowskiego.
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3, pkt 4, pkt 5a, pkt 7, pkt Sa,
pkt 8b i pkt 8f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2020r., poz. 1421),
w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI) na terenie powiatu ostrowieckiego, gminy Ćmielów,
w miejscowości Drzenkowice, dla którego obszar zagrożony chorobą
przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje.
—

1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej
„obszarem zapowietrzonym”, uznaje się teren obejmujący:
1) w powiecie ostrowieckim wyznaczony obszar: na północ od
miejscowości Drzenkowice wzdłuż granicy gminy Ćmielów do drogi
wojewódzkiej nr 755 wraz z miejscowością Wola Grójecka, dalej na południowy
wschód wzdluż drogi wojewódzkiej nr 755 przez miejscowości Grójec
i Brzóstowa do miejscowości Ćmielów, dalej na południe wzdłuż drogi Ćmielów
przez miejscowości Krzczonowice, Trębanów i dalej na południe do granicy
powiatu opatowskiego. Dalej na zachód wzdłuż granicy powiatu ostrowieckiego
do miejscowości Drzenkowice oraz
2) w powiecie opatowskim wyznaczony obszar: od strony wschodniej
wzdłuż wschodniej granicy miejscowości Małoszyce; od strony południowej
wzdłuż południowej granicy miejscowości Małoszyce i Wszechświęte; od strony
miejscowości
wzdłuż
Wszechświęte
granicy
zachodniej
zachodniej
i Grocholice.
-

2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI),
zwany dalej „obszarem zagrożonym”, uznaje się teren obejmujący:
1) w powiecie ostrowieckim wyznaczony obszar: z południowego wschodu
od granicy powiatu opatowskiego drogą gminną nr 5 (7) Bt z Przeuszyna do
Buszkowic, z Glinki i Jastkowa do drogi wojewódzkiej nr 755. Na wschód drogą
wojewódzką nr 755 w kierunku na Ożarów (powiat opatowski) do miejscowości
Wólka Wojnowska i Wojnowice. Na północ od drogi wojewódzkiej nr 755
w kierunku na Ostrowiec Św. przez miejscowości (wraz z tymi
miejscowościami): Piaski Brzóstowskie, Baranów, Wólka Bodzechowska,
Bodzechów, Goździehn, Moczydło, Romanów, Denkówek i Jędrzejów.
—

1.

Na zachód drogą krajową nr 9 od Ostrowca Św. przez Miłków do granicy
powiatu opatowskiego oraz
2) w powiecie opatowskim wyznaczony obszar: od strony wschodniej od
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 755 z drogą powiatową nr 0728T
w miejscowości Drygulec, wzdłuż tej drogi w kierunku południowym do
skrzyżowania drogi powiatowej nr 0728T z drogą krajową nr 74; od strony
południowej od skrzyżowania drogi powiatowej nr 0728T z drogą krajową
nr 74, wzdłuż drogi krajowej nr 74 do skrzyżowania z drogą powiatową
nr 0734T w miejscowości Gierczyce, następnie w kierunku południowym
wzdłuż drogi nr 0734T do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0733T
w miejscowości Nikisialka Duża, następnie wzdłuż drogi nr 0733T i drogą
gminą do miejscowości Wąworków, następnie drogą gminną w kierunku
południowym do drogi krajowej nr i wzdłuż tej drogi w kierunku zachodnim
przez miejscowość Opatów do skrzyżowania z drogą krajową nr 74. Wzdłuż
drogi krajowej nr 74 skrzyżowania z ulicą Czernika w Opatowie; od strony
zachodniej od skrzyżowania z ul. Czernika w Opatowie drogą gminną przez
miejscowość Zochcinek do skrzyżowania z drogą powiatową nr 070 1T,
następnie drogą powiatową nr 070 1T do skrzyżowania z drogą powiatową nr
0703T, następnie wzdłuż drogi powiatowej nr 0703T do skrzyżowania z drogą
krajową nr i wzdłuż tej drogi do granicy z powiatem ostrowieckim.
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1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w

5 1 ust. 1, nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, 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
2

rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami
i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk
i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
5) posiadaczowi zwierząt:
a) oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania
drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
b) przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych
w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem
ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
c) stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki
przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej
odkażanie po każdym wyłożeniu,
d) przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający
przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich
odchodami;
e) niezwłoczne informowanie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza
weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym
obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
6) niezwłoczne zgłaszanie przypadków padnięć lub podejrzenia wystąpienia
wysoko zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich.
2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w

1 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 bez zgody
właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw,
gromadzone drób lub inne ptaki;

pokazów lub

konkursów,

gdzie

są

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów
ptactwa łownego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt
jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich
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zwłok, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych
terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

bez

zgody

właściwego

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez
zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj
konsumpcyjnych i wylęgowych;
8) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikimi ptakami za pomocą sieci,
dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających
temu kontaktowi lub
b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu łub w miejscu
osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa
i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą
przeznaczonymi dla drobiu;
9) korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu,
w celach związanych z utrzymywaniem drobiu;
10) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych,
do których może mieć dostęp dzikie ptactwo.
11) organizowania polowań na ptaki łowne.
3. Środków określonych w 2 ust. 2 pkt 5 i pkt 6 nie stosuje się w odniesieniu
do transportu przez obszar zapowietrzony drogami łub koleją bez rozładunku
lub zatrzymywania się rozumianego jako unieruchomienie pojazdu
niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
4. Środki określone w 2 ust. li ust. 2 stosuje się co najmniej przez 21 dni,
licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska
choroby, lecz nie krócej niż do dnia przeprowadzenia przez powiatowego
lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze
zapowietrzonym i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy
ptaków.
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, na obszarze zapowietrzonym
stosuje się środki określone w 3 ust. li ust. 2 aż do upływu okresu, o którym
mowa w 3 ust. 3.
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1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w 1 ust. 2, nakazuje się:
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 wykhiczenia
rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami
wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia
przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności
utrzymywanych
zwierząt
obniżeniu
produkcyj ności
lub
znacznym
w gospodarstwie.
4) niezwłoczne zgłaszanie przypadków padnięć lub podejrzenia wystąpienia
wysoko zjadhwej grypy ptaków u ptaków dzikich.
2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w

1 ust. 2, zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany
utrzymywanych
oraz
ssaków
lub
ptaków
drób,
drobiu
innych
w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody
właściwego terytoria”nie powiatowego lekarza
weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw,
gromadzone drób lub inne ptaki;

pokazów lub

konkursów,

gdzie

są

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów
ptactwa łownego.
5) organizowania polowań na ptaki łowne.
3. Środki określone w 3 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 30 dni,
licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.

5

1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego,
1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych
o których mowa w
obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o
następującej treści:
„UWAGA? WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”,
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.
2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne 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.

Nakazy i zakazy, o których mowa w
2 i
3, obowiązują wszystkich
mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa
wŁ

Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują
niezależnie od nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia
środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U.
2017r. poz. 722).

Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
Ostrowcu
Świętokrzyskim,
w
Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii
w Opatowie; Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Ostrowcu Świętokrzyskim, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu
w
Opatowie;
Staroście
Ostrowieckiemu,
Staroście
Opatowskiemu; Prezydentowi Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Burmistrzowi
Ćmielowa, Burmistrzowi Opatowa, Wójtowi Gminy Bodzechów, Wójtowi
Gminy Sadowie, Wójtowi Gminy Wojciechowice; właściwym terytorialnie
nadleśnictwom; Łowczemu Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego
w Kielcach; Komendantowi Komendy Miejskiej Policji w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.
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Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów, o których mowa w
1
i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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