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W zalączeniu:
1' Rozporządaenie MR i RW z 4.04'2017 r'

otrzymują:
1. Surntistrz fuiiasta i Gminy Kluczbork
2. Burmistr-z Miasta- i Gminy Byczyna
3. Eurmistrz fuIiasta i Gminy Wołcryn
4. wÓjt Gminir Lasowice Wielkie

Wg rozdaielnika

Powiatowy Lękarz Weteryrrarii w Kluczborku informuje, źe 11' dniu
5 kwietnia 2017 r. zostałg opublikowane Razporządzenie Ministra Rolnictrą'a

i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 28lr7 r. li/ sprawie zarządzenia środkÓrv

zw,iązan-v*eh z rnysiąpienier* !Ę'sCIce zjadlirrej grypy ptakow'

Wyaej \rryffiieniryne rCIupgruądzenię łagodzi r*'arunki bioasekuracji gospodarstw

utrayrnująeych drÓł:.
Proszę a pilne rgzpgwszechnienie r1, podległy*ir jednostkacir tery{orialrrych.

Z powaaaniem

P'ł yn'ia ŁłlłT Lłkarz lt/c t* ryn arli
v"'Klucah*rl.rr

iłł. v"łl' B., ńłłłłi. ffłłr,lit'-tk

t* *)
\łi'"

hĘ'l\łłs

Powiatowy ln5pektorat Weterynarii ul. Jagiellpńska 3, 46-Ż00 Kluczbork

teł.77 418 27 00 fax.77 445 81 il$ , e-ma!i: prnkluczbcr&@wfw.opcle'pł



Drrktnlsrr
f{tdFlianY fr2el
illarcl (jluł ll
Drlir :fi1 1.il4.iii
I ll:"1::il.i { l:S-a

RZEC ZYPO S POLITEJ POL SKTtrJ

Warszarva, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 7?2

RCIZp*RzĄDzEI,łIE
$* I N I srR'l 

ill]iill];l :-1:,:""' 
L trl's t'

w sprłłłie złrządzenił środlłólv zrł'iązłny*lr E rvT$tąpieniem rvvs&śf z.|łdlirvej gr1'p1, ptaków

N* podstarvie arr. 'ł7 usr. 1 usta*y z dnia I I narca 2004 r. o {]ehronie zdrorłia zrviełząt traz ztvalczaniu chorclł
z*k*zn1,'eh zlvierząt {Dz' l-,. z 3014 r' poz' l539. z ?0l5 r. poa. Ź66 i 4?0 araz z 30]6 r' paz' l6ff5} zarzadza :iE. ro nas!ę-
pu.ie:

$ l' l.lv zrviazku z rł';*stąpienien 1Ę'socę łjadlirvej gr}'Bl- ptakÓrv u1rlołantj rvirtsę*r gĘ,py Ą podr5,pu H5 il'{7. lla
t*r.vtoriunl Rzeczl'pospol itej Polskiej ;

l } zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptakó*'ulr{\'l11FYanych preez czlol'"ieka rvoda ze zbiornikÓrv. dr-r ktÓnch dostęp ruĄa dzikie
ptaki,

b} rłnoszęnia i *rłożęnia na lerĆn gcspodarsno*a' rv który.m jest utrz,-tnyrvany rlrób. łrvlok drikich prakÓli' lub trrsz
ptakórr. lorvnyclrl

2) nakazLrie sie;

a} ułr4,m;,tvanie droLriu rv sposÓb ograniczająey j*go kontakt z dzikinri ptakami.

lr} zg}asrnnie do porr'iatolłego lckarza rtcter"*narii miejsc. w który'ch jest utrąrm1.r.van1. dri'lb lub innr. piak!.
z ivyłączeniem ptakórv utrąnlYlYanYeh stale rv pomieszczeniach niieszlialnyclr"

e ) ulraynłr'rłani* drobiu rł'*posób rr1klucaając;' jegł drłsięp drr zbiornikóq' lr'odnyclt. do ktÓr;.ch dostrp nra_ia dzikie
ptaki.

di przechorłvwa*ie paszy dla plakórv rv sposÓb zabezpieczajac1 praed kontektem z dzikimi ptakłmi oraz ich otj_
ehodanri.

c} karrnienie i pojenic drobiu oraz ptakÓrv u!rz},m-\.wan}ith w.niert'oli rv sposÓb znbezpi*czając! Fasłe i *rldę preed
dostępem dzikich ptakórv oraz ich odch*darrli. .

0 q'łożenie nlal dcz;_nfekc1''ił5'clr przed rvejścianri i łr1jściarri x bud1'nkórt inlveniarskiłh. rł ktÓr1,ch -iesr urrą_
nywan}' drób. rv lieebie eaprrvniaiąc*j zabezpieczcni+ rłe.iść i 'ł:.isc z Ęvch budy.nkgrł' - w PrłFadku fbrrn.
* kÓrye h drób jest utrz\*n]}_u'an\' r+'s}'stentie bezu1.biegari1.lł, 

'

ci rtosowąnie przez osob;' rr,chłdzącę do Łlrrd1'nkórv lnrtęrrtarskieh. rv ttórych je:t tlt.z}"n'l}.|Yan'l' drch. oclzicĄ
ochronnej orae oburvia ochrołnego. przeŻnaczonvch rlo urytku rr1łącenie lr'danvnl bud1.nku - iv prz',,padku
f}rn. rł który'ch drÓb jest {|trzym}.lvanv \1" 5\"51cr}1ię benr1.biego*3.nr.

lv!inisler Rolnictria i Rozrvoiu \Vsi
Prezxsł Rad1 ['1ini:triirr' ł dnił l?
{D7_. Ll- pńŻ' 19(l{i}.

Litrujt d2;3|€lu aelministracji rzqdorĘ - rłlniltrr'o-
listogada ]0l5 r. ir sprarrie szczcgńiot'cgrl zakrr.su

na padsl;t:l'ie $ l usi. ? pl.;t ! rołptrrzadł'-nirr
dzialanił lr{inistra Rnlni*ltr'a i *nnrtljtr \\'*i

r!



Dziennitt Llstłrv -:-
hi stosowanie przez osoby *ykonr{ące cą'nrrośei związane zobsługq drobiu zasad higieny osobi:tej. wlynt rnycierą}: przed rĘścienl do brrdynkÓrv inrventarsłł'ich'

ocł's?'łaa$ir i odkażanie sprzętu i nareadzi u4'rł'anych dc obsługi drabiu preed każdyn ich uą.ciem.
porvstre-vmanie sie plzez osoby. które rł ciągu osta{niclr ?2 godzin uczestnicąrĘ lv polorvaniu na ptaki łowne' od
rł'1"lto n1'*ani a c rynłośei nviązan1,ch z cb s }uga drł b i u.

rl

ii

k} eiokon1'w'anie codzienne*Eo przegląd* siad dr:abiu \Yraz z prorładzenienr dokurnentacji zawierającej
lv szczególnoici infan-rrncje $ir temat liczby padł1'ch ptakórv, spadku pobierania paszy luh nięśności.

]' Prrsiadaez drobiu zawladarnił łrgan Inspekcji Weterynaryjnej albo łajblixry podmioi śu.iadezącr, usłrrgi z 26łfe!tt
nledyc3'ny weterynaryjnej c w,vstąpieniu u drobiu nastepująeych objau'ów kliniczn1,eh:

i } rrl'ięltszonej śmiertelnościl

:} Źfii1fzacego spadkrr pobierałił pasry i rvody;

]} objarlćrv neru,orłych takiclr.iak: drgarr'ki. skręĘ, sry'i, paraliż nóte i skrzydeł, niezborność ruchorr.:

4] duszności:

5) sinicl, i lvybroczynt

f ) bi*gunki;

7i nagłegc spadku nieśności.

3. Dzierzawcy iub aarz4dcy obwłdrirv łou'ieckich zgłaszają crganowi Inspekeji \\reterynaryjnej a|bc najbliŻszemu
podmir:t$Ę'i śrłiadczacemu usługi a unkrcsu medycyn;' rrtterynary'.}n*j preypadki nviekrzonej śmierte lności dzikich pta-
ków'

$ 2. Traci nloc forpolłqdzenie Ministra Rgllieiwa iRozrł'oju Wsi zdnia 20 gruclnia 2016 r' rvsprarvie zarądaenia
*rodk*tr'zrviazanych I lvystąpieniem !-łysoee z.!adlirtej gryp1.ptłliÓrv {Dz. tJ. poz' 209i].

$ J' Rozporządzęnie rvchodzi rt Ą.cie z dnienl nasłępując-vm po dciu ogłcseenia'

Pał.' 72?

Ntinisteł R'ołnicrrva i RoerĘtt $"si: !t. Jłrgie!


