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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: monieckiego
i białostockiego
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 w stadzie indyków na terenie
powiatu monieckiego w miejscowości Krypno Wielkie, zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony, na którym występuje wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI), o promieniu 3 km
wokół ogniska choroby, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:
a) od północy - wzdłuż północnej granicy miejscowości Krypno Kościelne łukiem w kierunku południowo
– wschodnim do drogi łączącej miejscowość Krypno Kościelne z miejscowością Ruda przecinając drogę
od zachodniej strony miejscowości Ruda,
b) od wschodu – od drogi łączącej miejscowość Krypno Kościelne z miejscowością Ruda wzdłuż linii
prostej w kierunku południowym po wschodniej stronie brzegów rzeki Jaskranki do północnej granicy
miejscowości Góra,
c) od południa – od północnej granicy miejscowości Góra łukiem w kierunku północno – zachodnim
do drogi nr 671 przecinając drogę na południe od miejscowości Zygmunty,
d) od zachodu - od drogi nr 671 w linii prostej w kierunku północnym do wschodniej granicy miejscowości
Długołęka i następnie w kierunku wschodnim do miejscowości Krypno Kościelne.
2) obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) o promieniu 7 km poza obszar,
o którym mowa w pkt 1, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:
a) od północy - od północnej granicy miejscowości Czechowizna łukiem w kierunku południowo
– wschodnim do drogi nr 671 przecinając drogę na wysokości północnej granicy miejscowości Knyszyn,
następnie w kierunku południowym do wschodniej granicy miejscowości Chraboły,
b) od wschodu - od wschodniej granicy miejscowości Chraboły w linii prostej w kierunku południowym
do drogi nr 65 przecinając drogę na wysokości południowej granicy miejscowości Kozińce i następnie
w kierunku południowym do zachodniej granicy miejscowości Gniła, następnie łukiem w kierunku
południowym przecinając drogę pomiędzy miejscowościami Rybaki i Jaworówka, następnie
po zachodniej stronie miejscowości Jaworówka w linii prostej do północnej granicy miejscowości
Złotoria,
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c) od południa - od północnej granicy miejscowości Złotoria w linii prostej w kierunku zachodnim
do miejscowości Sawino i wzdłuż jej południowej granicy do drogi nr 671 przecinając drogę
na wysokości Odkrywkowego Zakładu Górniczego w Tykocinie,
d) od zachodu - od Odkrywkowego Zakładu Górniczego w Tykocinie w linii prostej w kierunku północno
– zachodnim do miejscowości Pentowo i wzdłuż jej zachodniej granicy w kierunku północnym, wzdłuż
zachodniego brzegu rzeki Nereśl, do miejscowości Łaziuki, następnie wzdłuż zachodniej granicy tej
miejscowości drogą do miejscowości Żuki i następnie wzdłuż jej zachodniej granicy drogą leśną
w kierunku północnym do rzeki Nereśl, następnie wzdłuż zachodniego brzegu rzeki przez miejscowość
Stare Bajki do północnej granicy miejscowości Boguszewo, następnie w linii prostej w kierunku
wschodnim do drogi nr 65 przecinając drogę na wysokości miejscowości Czechowizna.
§ 2. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:
1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków 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 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) posiadaczom drobiu lub innych ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem
pomieszczeń mieszkalnych,
b) niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub
śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu lub innych ptaków 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 ust. 2 pkt 5 i 6 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar
zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.
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4. Środka, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych
wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz dostępu
do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.
§ 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 i 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.
§ 4. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru:
1) zapowietrzonego, o którym mowa w § 1 pkt 1 poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów
tablic ostrzegawczych z napisem o następującej treści:
„WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”;
2) zagrożonego, o których mowa w § 1 pkt 2 poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic
ostrzegawczych z napisem o następującej treści:
„WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.
2. Tablice mają mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 metrów, wykonane
w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych, a napisy czytelne.
3. Tablice należy umieścić na wskazanych przez właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii
drogach publicznych lub prywatnych.
§ 5. Nakazuje się wyłożenie mat dezynfekcyjnych, nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym
przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym,
na wskazanych przez wymienione wyżej organy drogach publicznych lub prywatnych w miejscowości,
w której stwierdzono ognisko choroby.
§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarach, określonych w § 1.
§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Monieckiemu, Staroście Białostockiemu, Zarządowi
Dróg Powiatowych w Mońkach, Zarządowi Dróg Powiatowych w Białymstoku, Powiatowemu Komendantowi
Policji w Mońkach, Miejskiemu Komendantowi Policji w Białymstoku, Powiatowemu Komendantowi
Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach, Miejskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej
w Białymstoku, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Wójtowi Gminy Krypno,
Burmistrzowi Knyszyna, Wójtowi Gminy Trzcianne, Burmistrzowi Moniek, Burmistrzowi Tykocina, Wójtowi
Gminy Dobrzyniewo Duże, Burmistrzowi Choroszczy.
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§ 8. Wójt Gminy Krypno, Burmistrz Knyszyna, Wójt Gminy Trzcianne, Burmistrz Moniek, Burmistrz
Tykocina, Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże i Burmistrz Choroszczy oznaczą obszar zapowietrzony oraz obszar
zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków w sposób określony w § 4.
§ 9. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Mońkach i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Białymstoku.
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie gminy Krypno, Knyszyn, Mońki, Trzcianne, Tykocin, Dobrzyniewo Duże, Choroszcz
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski

