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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2020
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SZAMOTUŁACH
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu
szamotulskiego
Na podstawie art. 45 ust.1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w związku ze stwierdzeniem
ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu szamotulskiego w miejscowości Zapust,
Gmina Ostroróg, 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 punktu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr
184 z drogą gminną nad Jezioro Mormin ( działka nr 152), następnie w kierunku wschodu wzdłuż linii
kolejowej Szamotuły- Międzychód (działka nr 228 obręb Dobrojewo), dalej poprzez skrzyżowanie drogi
powiatowej nr 1899P z linią kolejową Szamotuły – Międzychód (działka nr 396 obręb Kluczewo), następnie
przecięcie drogi wojewódzkiej nr 184 na wylocie w miejscowości Ostroróg, ul. Szamotulska (działka nr 220/2
obręb Ostroróg), w kierunku do miejscowości Szamotuły. Punkt na wschodzie: poprzez miejscowość Piaskowo
terenami rolnymi do skrzyżowania dróg powiatowych nr 1853P i 1854P (działki nr 74 i 120/3 obręb Rudki).
Punkt na południu terenami: leśnymi do rzeki Ostroroga (działka nr 506 obręb Wielonek), poprzez drogę leśną
z Wielonka w kierunku do Otorowa, dalej poprzez drogą powiatową 1852P (działka nr 98/2 obręb Koźle) - na
granicy gmin Szamotuły i Ostroróg. Punkt na zachodzie: po terenach leśnych Szlakiem Stu Jezior pomiędzy
leśniczówką Klemensowo a osadą Forestowo po działkach m.in. 80083/2, 80082/2, 80083/1, 80069/3 obręb
Dobrojewo Las i dalej na północ w stronę drogi wojewódzkiej nr 184 poprzez tereny leśne oraz północno zachodnią stroną miejscowości Wielonek.
2. Za obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym,
uznaje się teren ograniczony: od południa: po linii kolejowej Kaźmierz – Pniewy (działka nr 147 obręb
Przystanki) do miejscowości Przystanki, następnie po linii jezior Duże Jezioro Lubosińskie i Małe Jezioro
Lubosińskie (działki nr 88 i 84 obręb Przystanki), po południowym brzegu Jeziora Buszewskiego (działka
nr 30 obręb Buszewo) w kierunku zachodnim lasami do drogi wojewódzkiej Nr 187 (działka nr 175/6 obręb
Koninek) skrzyżowanie z drogą działka nr 166 obręb Koninek. Dalej na zachód poprzez wieś Psarki, wieś
Bielawy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 116 – skrzyżowanie ze szlakiem rowerowym KOLD –
działki nr 12/1 i 126 obręb Psarskie. Następnie w kierunku skrzyżowania linii kol. Szamotuły – Międzychód
w miejscowości Kikowo, działka nr 569/2 obręb Nojewo, dalej w kierunku północno-wschodnim wzdłuż
północno zachodniego brzegu jeziora Orliczko, przecinając nieczynna linię kolejową SzamotułyMiędzychód, wzdłuż granicy powiatu do zachodniego brzegu jeziora Głuchowskiego i dalej do
skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 186 przed miejscowością Wróblewo (skrzyżowanie drogi gminnej
działka nr 110 obręb Wróblewo), z działką nr 21 obręb Wróblewo). Następnie w kierunku północnym
poprzez drogę powiatową nr 1840P w miejscowości Ćmachowo Huby, drogę gminną w miejscowości
Marianowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 184 w miejscowości Nowa Wieś do skrzyżowania
drogi gminnej z liną kolejową nr E59 w miejscowości Samołęż (działki nr 202/3 i 138/10 obręb Samołęż).
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W kierunku wschodnim: poprzez skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1850P w miejscowości Obrowo,
drogą powiatową nr 1899P (działka nr 308 obręb 2. Słopanowo) do drogi wojewódzkiej nr 185 (nr działki
34 obręb Kobylniki) - skrzyżowanie drogi gminnej (działka nr 7 obręb Kobylniki) do miejscowości
Dobrogostowo, następnie na wschód poprzez miejscowość Szczuczyn do skrzyżowania dróg gminnych
działki nr 298 i 452 obręb Miasto Szamotuły a następnie w kierunku skrzyżowania dróg wojewódzkich nr
187, nr 184 i linii kolejowych w miejscowości Szamotuły. Następnie w kierunku południowym: poprzez
przecięcie drogi powiatowej nr 1856P przed miejscowością Przyborówko (skrzyżowanie działek nr 19/2
i 45/2 obręb Przyborówko), poprzez drogę powiatową 1860P między miejscowościami Emilianowo
i Przyborowo (działka nr 115 obręb Kopanina), dalej przecina drogę powiatową 1863P (działka nr
167 obręb Sokolniki Małe), następnie poprzez drogi powiatowe 1864P, 1866P, 1868P do drogi
wojewódzkiej nr 306 (działka nr 85 obręb Wierzchaczewo) w miejscowości Pólko, po linii południowej
Kanału Lubosińskiego i dalej 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
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. Środki określone 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
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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.
§ 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) Staroście szamotulskiemu;
2) Burmistrzom i Wójtom Miast i Gmin: Kaźmierz, Pniewy, Ostroróg, Obrzycko, Wronki, Szamotuły;
3) Komendantowi Powiatowemu Policji w Szamotułach;
4) Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach;
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5) Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego;
6) Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szamotułach;
7) 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.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach
(-) Robert Łęgosz

