
ROZPORZĄDZENIE NR 2/17
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na 
terenie powiatów cieszyńskiego, wodzisławskiego oraz miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój, 

sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze

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) 
zarządza się, co następuje:

§ 1.  W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu 
H5N8 w miejscowości Dąbrowa (Doubrava), kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina (Karviná) 
w Republice Czeskiej, za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej 
„obszarem zagrożonym”, uznaje się teren ograniczony:

1) od strony zachodniej:  od granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wzdłuż autostrady A1 
w kierunku północno- wschodnim do miejscowości Podbucze a następnie do miejscowości Skrzyszów;

2) od strony północnej: od wiaduktu nad autostradą A1 ulicą 1-go Maja w miejscowości Skrzyszów do 
skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich. Następnie ulicą Powstańców Śląskich do granicy miasta na 
prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój-dzielnica Szotkowice. Następnie ulicą Józefa Dąbrowskiego, ulicą 
Komuny Paryskiej do ulicy Ranoszka (dzielnica Moszczenica). Następnie ulicą Ranoszka, ulicą Piaskową, 
ulicą Żwirki i Wigury, do ulicy Wyzwolenia (dzielnica Ruptawa). Następnie ulicą Wyzwolenia do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 937;

3) od strony wschodniej: drogą krajową nr 937 w kierunku południowym od skrzyżowania z ulicą 
Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju do miejscowości Zebrzydowice do przecięcia z linią kolejową 
nr 90 (Zebrzydowice – Cieszyn; kolejno drugi most kolejowy), następnie wzdłuż linii kolejowej 
nr 90 (Zebrzydowice – Cieszyn) w kierunku południowym do przecięcia z granicą administracyjną miasta 
na prawach powiatu – Cieszyn. Następnie wzdłuż północnej granicy administracyjnej miasta na prawach 
powiatu -Cieszyn w kierunku zachodnim do granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki 
Czeskiej;

4) od strony południowej: granicą państwową Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej.

§ 2. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 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 
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utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego 
wychodzące;

3) niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca utrzymywania 
zwierząt o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności 
zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

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

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz 
jaj na obszarze zagrożonym oraz poza ten obszar, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na 
takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego 
zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) przemieszczania do i z gospodarstwa innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez 
zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa 
drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że powiatowy lekarz 
weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;

4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że powiatowy lekarz weterynarii 
wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;

5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

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

§ 3. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 1, poprzez ustawienie na 
zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych (czarne napisy na żółtym tle) o następującej treści:

„UWAGA! GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY - WPROWADZANIE, 
PRZEPROWADZANIE, WYPROWADZANIE ZWIERZĄT - SUROWO WZBRONIONE”.

2. Tablica i napisy na niej mają mieć takie wymiary, aby była czytelna z odległości co najmniej 
100 metrów.

3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych i prywatnych.

§ 4.  Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 obowiązują, do momentu ich odwołania, wszystkich 
mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o których mowa w § 1.

§ 5.  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. poz. 2091).

§ 6.  Wykonanie rozporządzenia powierza się: 

1) Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Cieszynie i Wodzisławiu Śląskim;

2) Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój;

3) Wójtom Gmin: Dębowiec, Godów, Hażlach, Zebrzydowice;

3) Komendantom Powiatowym Policji w Cieszynie i Wodzisławiu Śląskim;

4) Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie i Wodzisławiu Śląskim;

6) Komendantowi Miejskiemu Policji w Jastrzębiu-Zdroju;

7) Komendantowi Miejskiemu Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju;

8) Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego;

9) Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym w Cieszynie i Wodzisławiu Śląskim;

10) właściwym miejscowo zarządcom dróg;

11) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku 
Łowieckiego w Siemianowicach Śląskich.
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§ 7.  Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru, o którym mowa w § 1.

 

WOJEWODA ŚLĄSKI

Jarosław Wieczorek
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