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Rozporządzenie Nr 1/2017 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w  Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej 

z dnia  11 stycznia  2017 r. 
 

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)na terenie powiatu 

kłodzkiego 

 

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn, zm.) zarządza się co 

następuje: 

§1. 1 Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany 

dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony:  

1) od strony wschodniej: szczytami Kamień Wielki, Kościelny Las w kierunku ulicy 1 go Maja 

do skrzyżowania z drogą na ul. Jakubowice, następnie wzdłuż tej drogi do wyciągu 

narciarskiego, następnie szczyt Świni Grzbiet do granicy państwa w kierunku Wzgórza 

Bluszczowa  

2) od strony południowej: od granicy Kudowa Słone Nachod, 1,5 km od szczytu Ptasznica w 

kierunku północnym do skrzyżowania drogi nr 8 z drogą na Dańczów  

3) od strony zachodniej i północnej: od Wzgórza Bluszczowa wzdłuż granicy państwa do 

przejścia Kudowa Słone Nachod  

W obszarze zapowietrzonym znajdują się następujące miejscowości: Kudowa Zdrój (z 

wyłączeniem ul. Pstrążna, ul. Bukowiny, ul. Jakubowice),  część zachodnia Jeleniowa do 

skrzyżowania z drogą na Dańczów. 

§2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej 

obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony: 

1) Na terenie powiatu kłodzkiego: 

- w gminie Lewin Kłodzki cały obszar miejscowości:  Jarków, Lewin Kłodzki, Witów, 

Jerzykowice Małe, Krzyżanów, Taszów, Kocioł, Zimne Wody, Jawornica, Zielone 

Ludowe, Kulin Kłodzki, Leśna, Dańczów, Gołaczów, Darnków, Jerzykowice Wielkie 

- w gminie Radków cały obszar miejscowości: Pasterka, Karłów 

- w gminie Szczytna cały obszar miejscowości: Łężyce 
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- Miasto Kudowa Zdrój z wyłączeniem części należącej do obszaru zapowietrzonego; 

§ 3. 1. W obszarze zapowietrzonym o którym mowa w §1 nakazuje się: 

1) Niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanego 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; 

2) Oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania drobiu i 

innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa 

2. W obszarze zapowietrzonym o którym mowa w §1 zakazuje się: 

1) przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków 

utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego 

lekarza weterynarii; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych; 

3) organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi; 

4) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego; 

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, 

drobiu odchowanego do rozpoczęcia  nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw 

znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowo 

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; 

8) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego 

bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii  

§ 4. 1  W obszarze zagrożonym o którym mowa w § 2 nakazuje się niezwłoczne czyszczenie i 

odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego 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. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 zakazuje się: 

1) przemieszczania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w 

gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; 
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2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych; 

3) organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi; 

4) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo 

powiatowego lekarza weterynarii ; 

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, 

drobiu odchowanego do rozpoczęcia  nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw 

znajdujących się na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo 

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; 

8) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego 

bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; 

9) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt 

jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo 

powiatowego lekarza weterynarii; 

10) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i 

piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, 

zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza 

obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza 

weterynarii. 

§ 5.1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 

i § 2, poprzez ustawienie  na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych o 

następującej treści: „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW- OBSZAR 

ZAPOWIETRZONY”, „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.  

§ 6.  Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach 

publicznych lub prywatnych między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym. 
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§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. Rozporządzenia 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 § 2  i obowiązuje do czasu jego uchylenia. 

  §9. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


