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ROZPORZĄDZENIE NR 8/2017
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 13 lutego 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, zm. Dz. U. 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 kur niosek na terenie powiatu
poznańskiego w miejscowości Witobel, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem
zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony:
- od północy: od ul. 28 grudnia w Stęszewie, przez działkę 60/5 dalej przez Jezioro Dębno, łukiem do
początku działki 279, dalej przez działkę 281 do ulicy Powstańców Wielkopolskich, w Dębienku, przez
działkę 374/4, łukiem do działki 376, dalej do ul. Podgórnej i Czereśniowej w Dębnie, przez posesję nr
5 przy ul. Czereśniowej, dalej ukosem do ul. Nowej do działki 71/5, łukiem do ul. Generała Sikorskiego
przez działkę 227/1, po łuku przez las do działki 414 /2, przez działkę 438/2;
- od wschodu: od działki 438/2 łukiem przez pola i za miejscowością Trzebaw przecinając działkę 77/1,
przechodząc przez ulicę Kościelną i dalej przez ul. Mosińską łukiem przez las, przez działkę 407, przez
działkę 218,przechodząc za miejscowością Łódź, przez działkę 392, przez Jezioro Dymaczewskie,
przecinając drogę nr 306, na działce 292;
- od południa: od drogi 306, przez ul. Podgórną na działce 252/3, wzdłuż działki 225, przez pola miejscowości
Będlewo, przecinając łukiem do drogi nr 5 Poznań – Wrocław;
- od zachodu: od drogi 5, przy działce 466 - łukiem przez las, przez działkę 463, przecinając
ul. Twardowską w Zamysłowie, przez działki 385/2, 342/2, łukiem do ul. Moderskiej przez działkę 340/3,
łukiem przez pola i działkę 158/2, przecinając ul. Grodziską przez działki 116/5 i 117/5, dalej łukiem przez
działki 118/2, 87/11, 80/4 i dalej łukiem przez działkę 76/5, przecinając ul. Sadową na wysokości działki
33/4 i dalej łukiem przez ul. Bukowską wzdłuż działki 56/4, wzdłuż działki 218/2 i dalej wzdłuż 295/5
przecinając ul. Kanałową i dochodząc do Jeziora Dębno;
2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem
zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:
- od północy: od miejscowości Podłoziny, wzdłuż autostrady A2, do miejscowości Głuchowo i dalej wzdłuż
ul. Spacerowej na wysokości działki 1045/29, łukiem przez ul. Żwirową do 640/32, dalej łukiem do ul.
Jeżynowej, przez działki 641/15, 641/19, dalej przez ul. Sadową obok posesji
nr 19 przy ul Sadowej, łukiem do działki 695/3, dalej po polach, przez działkę 695/3 przecinając
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ul. Szreniawską w Wirach na wys. działki 702/19, łukiem przez pola, działkę 719/4, dalej łukiem przez pola,
przecinając drogę przy działce 737/25, dalej przez pola, lasy, działkę 794/2, do Puszczykowa;
- od wschodu: od Puszczykowa przez działki 32/2, 82/9, przez działkę 203/2 do ul. Klasztornej, przez działkę
202/3 do początku działki 262 i 265, przekraczając na działce 264 ul. Zapłaty, dalej do Puszczykowa przez
ul. Wysoką przez działkę 2200, do działki 2154/4 przez ul. Ks. Posadzego do działki 583, dalej do ul.
Akacjowej przy działce 741 w Puszczykowie, przez ul. Nową i działki 886 i 885, 890, do ul. Strażackiej,
przez działkę 912 do ul. Magazynowej, przez działki 935 i 938/1 do ul. Powstańców Wielkopolskich
w Puszczykowie oraz B. Chrobrego i dalej przez działkę 1176 do działek 1184, 1185 przecinając ul. M.
Kopernika przez działki 1232 1231, wzdłuż ul. J. Żupańskiego, przez działkę 1271, przez działkę 1290,
przez ul. Libelta i Gwarną, przez ul. Dworcową, wzdłuż ul. T. Kościuszki, przez działkę 678/12, przez lasy
Puszczykowo – Niwka, przez ul. Jastrzębią, działkę 700/1, przecinając ulicę 3 Maja w Mosinie, łukiem
przez lasy, przecinając drogę Mosina-Kórnik na wysokości działki 912, po łuku do działki 1274/5, i dalej
przez miasto Mosina do działki 2009/8, przez działkę 1975/3, dalej po łuku działki 2119/1, dalej po łuku do
działki 2503/2 i po łuku do końca działki 2768/17, przecinając działkę 426 w Krośnie, do końca działki
321/1 przez działkę 322/4, przez działkę 329 do Krosna;
- od południa: od miejscowości Krosno, działka 94/1 i wzdłuż działek 52/4, 461 do miejscowości Drużyna,
dalej po łuku przez działkę 33/2, 30/1 (Drużyna) po łuku przez las (działka 88/2), do miejscowości Iłówiec,
po łuku zachodnio – północnym za miejscowością Piotrowo Drugie do miejscowości Dębina;
- od zachodu: od miejscowości Dębina, w kierunku północnym, wzdłuż zachodnich granic miejscowości
Bielawy, Zemsko do miejscowości Jeziorki, po łuku w kierunku północno- wschodnim do miejscowości
Podłoziny.
§ 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
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;
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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:
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 między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym.
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§ 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. z 2016 r. poz. 2091).
§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się:
1) Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Poznaniu, Kościanie i Grodzisku Wielkopolskim;
2) Starostom: Poznańskiemu, Kościańskiemu i Grodziskiemu;
3) Burmistrzom: Stęszewa, Buku, Mosiny, Puszczykowa i Czempinia;
4) Wójtom Gmin: Dopiewo i Granowo;
5) Komendantom Powiatowym Policji w Poznaniu, Kościanie i Grodzisku Wielkopolskim;
6) Komendantom Powiatowym
Wielkopolskim;

Państwowej

Straży

Pożarnej

w Poznaniu,

Kościanie

i Grodzisku

7) Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego;
8) Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym w Poznaniu, Kościanie i Grodzisku Wielkopolskim;
9) właściwym miejscowo zarządcom dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
§ 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

