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ROZPORZĄDZENIE NR 15/2017
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539; z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz.1605)
w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz urzędowym
potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu, w stadzie indyków na terenie powiatu ostrowskiego
w miejscowości Namysłaki, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem
zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony:
- od północy w kierunku wschodnim - od punktu na drodze przy dz. ew. 134, na zbiegu działek
ewidencyjnych nr 4 oraz 3, kolejno podążając linią po łuku w kierunku wschodnim do punktu na drodze
o nr ewidencyjnym 529, przy posesji oznaczonej nr porządkowym 54, ul. Lipowa, Masanów (dz. 606, pow.
ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Masanów), następnie linia podąża po łuku do punktu na drodze dz. ew.
647, przy posesji oznaczonej nr porządkowym 4, ul. Południowa, obręb Masanów, kolejno linia podąża po
łuku w kierunku południowo-wschodnim do punktu na drodze polnej (skraj lasu, przy zbiegu działek 1458,
1678, 1675 - pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Wielowieś);
- od wschodu - od punktu na drodze leśnej, przy dz. ew. 2691, 2690, 2731, 2722 (pow. ostrowski, gm.
Sieroszewice, obręb Wielowieś) linia biegnie do punktu na drodze przy posesji oznaczonej
nr porządkowym 179 - Kaliszkowice Ołobockie (przy dz. ew. 828/1, pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb
Kaliszkowice Ołobockie), kolejno linia podąża w kierunku zachodnim;
- od południa - od punktu na drodze, przy posesji oznaczonej nr porządkowym 155, Kaliszkowice Ołobockie
linia biegnie po łuku do punktu na skrzyżowaniu dróg przy posesji oznaczonej nr porządkowym 9,
Kaliszkowice Ołobockie, kolejno linia podąża po łuku w kierunku zachodnim do punktu na drodze (dz. ew.
462) przy działce ew. 405 (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Kaliszkowice Ołobockie), następnie linia
biegnie przez południowo-zachodni narożny kraniec dz. ew. 233 (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb
Biskupice Zabaryczne), dalej linia biegnie po łuku do punktu na drodze przy zbiegu dz. ew. 225 (droga),
212, 211/4 (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne), kolejno linia biegnie po łuku do
punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 116, Biskupice Zabaryczne (dz. 107, przy dz. 88,
pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne);
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- od zachodu - od punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 95, Biskupice Zabaryczne
(dz. ew. 19, przy dz.17, pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne) linia biegnie po łuku
do punktu na skraju lasu przy zbiegu dz. ew. 1/5, 1/4, (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice
Zabaryczne), dz. 2610 (pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Wielowieś), następnie linia biegnie
w kierunku północno-wschodnim do punktu u zbiegu dz. ew. 2598, 2603, 2602, kolejno linia podąża po łuku
do punktu na środku działki 2318 (pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Wielowieś), dalej linia biegnie
po łuku do punktu początkowego.
2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem
zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:
- od północy w kierunku wschodnim - od punktu na drodze przy posesji oznaczonej
nr porządkowym 57 (dz. ew. 157) w m. Leziona podążając na wschód po łuku do rzeki Prosna przy dz. ew.
129 (pow. ostrowski, gm. Nowe Skalmierzyce, obręb Śmiłów) i na zejściu dz. ew. 6 i 7, 5133 (pow. kaliski,
gm. Godziesze Wielkie, obręb Zadowice), kolejno podążając po łuku do punktu na drodze przy dz. ew.
811 (pow. kaliski, gm. Godziesze Wielkie, obręb Godziesze Małe), następnie linia obszaru biegnie po łuku
w kierunku południowo-wschodnim do drogi 203 przy dz. ew. 443 (pow. kaliski, gm. Godziesze Wielkie,
obręb Biała);
- od wschodu - od punktu na drodze dz. ew. 53 przy dz. ew. 57/1 (pow. kaliski, gm. Brzeziny, obręb
Przystajnia Wieś), następnie podążając po łuku do punktu na styku dz. 137-161 (pow. ostrowski, gm.
Sieroszewice, obręb Kania), dalej linia obszaru biegnie po łuku do punktu przy rzece Prosna na zbiegu
dz. ew. 2000, 395, 396 (pow. kaliski, gm. Brzeziny, obręb Ostrów Kaliski), następnie do drogi
449 (ul. Klonowa przy dz. ew. 113/11, pow. ostrzeszowski, gm. Grabów na Prosną, obręb Palaty), kolejno do
punktu na skrzyżowaniu drogi gruntowej dz. ew. 243 przy dz. ew. 244, 242, 230 (pow. ostrzeszowski,
gm. Grabów nad Prosną, obręb Smolniki), dalej przez punkt na drodze 450 (dz. ew. 417 przy dz. ew. 399,
402 pow. ostrzeszowski. gm. Grabów nad Prosną, obręb Smolniki);
- od południa - od punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 37 (dz. ew. 441 pow.
ostrzeszowski, gm. Grabów nad Prosną, obręb Chlewo), kolejno podążając po łuku w kierunku południowozachodnim do drogi dz. ew. 145, 295 na skraju lasu (pow. ostrzeszowski, gm. Ostrzeszów, Mikstat, obręb
Siedlików, Przedborów), następnie przez punkt na drodze dz. ew. 413 przy dz. ew. 407 (pow. ostrzeszowski,
gm. Mikstat, obręb Komorów), dalej linia obszaru biegnie po łuku do punktu na drodze dz. ew.
207 przy posesji Przygodziczki 86 (dz. ew. 246, pow. ostrowski, gm. Przygodzice, obręb Przygodziczki);
- od zachodu - od punktu na drodze przez las u zbiegu dz. ew. 162/1 i 162/2 (pow. ostrowski,
gm. Przygodzice, obręb Chynowa), kolejno podążając po łuku w kierunku północnym do punktu na drodze
dz. ew. 254/1 przy zbiegu dz. ew. 253 i 255 (pow. ostrowski, gm. Przygodzice, obręb Chynowa), następnie
linia obszaru biegnie po łuku do punktu na skraju lasu na drodze dz. ew. 497/1 przy zbiegu dz. ew. 493,
496 (pow. ostrowski, gm. Przygodzice, obręb Chynowa), kolejno podążając w kierunku północno wschodnim do punktu na drodze przy posesji Parczew 2 (dz. ew. 319/5, pow. ostrowski, gm. Sieroszewice,
obręb Parczew), dalej do punktu na drodze Ostrów Wlkp. - Sieroszewice przy posesji Parczew 77A (dz. ew.
98 przy dz. ew. 200, pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Parczew), następnie linia obszaru biegnie po
łuku do punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 17a, ul. Zielona w Latowicach (dz. ew.
462/3 pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Latowice), kolejno podążając do punktu na drodze przy
posesji oznaczonej nr porządkowym 34, ul. Środkowa w Psarach (dz. ew. 619/1, pow. ostrowski, gm.
Sieroszewice, obręb Psary), kolejno do punktu początkowego.
§ 2. 1 Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 nakazuje się:
1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków 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
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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, 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:
- prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem
pomieszczeń mieszkalnych,
- niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub
śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
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 bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
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 zwłok, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez
zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo
powiatowego lekarza weterynarii;
7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych
i wylęgowych.
3. Środków określonych w § 2 ust. 2 pkt. 5 i 6 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar
zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.
4. Środki określone w § 2 ust. 1 i 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. 1 i ust. 2 aż do upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
§ 3. 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 wykluczenia 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 obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu
produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 2 zakazuje się:
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1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków
oraz ssaków utrzymywanych 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 terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
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.
§ 4. 1 Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1, poprzez
ustawienie na zewnętrznej granicy tych 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 prywatnych.
§ 5. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych
lub prywatnych w miejscowości w której stwierdzono ognisko choroby.
§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 7. 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 20 grudnia 2016 r. w sprawie
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).
§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się:
1) Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Kaliszu;
2) Starostom: Ostrowskiemu, Ostrzeszowskiemu i Kaliskiemu;
3) Burmistrzowi: Mikstatu, Nowych Skalmierzyc i Grabowa nad Prosną;
4) Wójtom Gmin: Sieroszewice, Przygodzice, Ostrów Wielkopolski, Brzeziny i Godziesze Wielkie;
5) Komendantom Powiatowym Policji w Ostrowie Wlkp., Ostrzeszowie i Kaliszu;
6) Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie
i Kaliszu;
7) Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego;
8) Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Kaliszu;
9) właściwym miejscowo zarządcom dróg.
§ 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 obowiązuje do czasu
jego uchylenia.
§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Zbigniew Hoffmann

