
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2016 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OTWOCKU 

z dnia 23 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia obszarów zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt wysoce zjadliwej 

grypy ptaków wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8, sposobu oznakowania tych obszarów 

oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 5a, 8a, 8e, 10, 11 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 poz. 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza co, następuje: 

§ 1. Określa się obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt – wysoce 

zjadliwej grypy ptaków, wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8, obejmujący - Miasto Józefów  

w granicach administracyjnych. 

§ 2. Nakazuje się oznakowanie przez Gminę Józefów obszarów zagrożonych wystąpieniem choroby 

zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez ustawienie przy drogach prowadzących do rzeki 

Wisły oraz zbiorników wodnych starorzecza Wisły tablic ostrzegawczych z napisem „Uwaga, wysoce zjadliwa 

grypa u ptaków dzikich – obszar zagrożony wystąpieniem choroby”. 

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się: 

1) organizowana targów, wystaw, pokazów lub konkursów ptaków; 

2) utrzymywania i wypuszczania oraz karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków; 

3) prowadzenie obrotu lub dokonywania przemieszczeń drobiu; 

4) prowadzenia polowań na ptaki bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku. 

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się: 

1) zabezpieczenia paszy dla zwierząt przed dostępem ptaków dzikich;  

2) stosowanie w gospodarstwie utrzymujących ptaki odzież ochronną i obuwie przeznaczone wyłącznie  

do pracy w gospodarstwie; 

3) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków gdzie jest utrzymywany drób; 

4) posiadaczom drobiu zgłaszanie miejsc, w których przebywa drób powiatowemu lekarzowi weterynarii; 

5) informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku o każdym przypadku choroby drobiu  

oraz masowych upadkach drobiu.  
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§ 5. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć 

ptaków łownych właściwym powiatowym lekarzom weterynarii. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie Gminy Józefów i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku: 

lek. wet. Grzegorz Kurkowski 
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