ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na
terenie województwa pomorskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1-3, pkt 4, pkt 7, pkt 8a, pkt 8d, pkt 8f, 8g i 8j i pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) w związku z występowaniem wirusa grypy ptaków
u ptactwa na terenie województwa pomorskiego oraz faktem, że obszar zagrożenia chorobą
przekracza granice jednego powiatu zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem
zapowietrzonym, uznaje się obszar wymieniony w części A załącznika do rozporządzenia.
2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej
obszarem zagrożonym, uznaje się obszar wymieniony w części B i C załącznika
do rozporządzenia.
§ 2. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych
zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
- uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych
gospodarstwach,
- 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) posiadaczowi zwierząt:

- prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących,
z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,
- niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności
lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwie.
6) właściwym terytorialnie jednostkom Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów
Państwowych, Wójtom i Starostom poszukiwanie padłych ptaków na terenie obszaru
zapowietrzonego, w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Wejherowie oraz
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kartuzach celu pobrania próbek badań.
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 tych gospodarstwach;
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 § 2 ust. 2 pkt 5 i pkt 6 nie stosuje się w odniesieniu do transportu
przez obszar zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się
rozumiane jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu
drogowego.
4. Środki określone w § 2 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 21 dni, licząc od dnia
zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej niż do dnia
przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych
na obszarze zapowietrzonym i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy
ptaków.
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, na obszarze zapowietrzonym stosuje się środki
określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 aż do upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 3. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w części B załącznika 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 części B załącznika 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.
3. Środki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia
zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.
§ 4. Na obszarze zagrożonym, o których mowa w części C złącznika, wprowadza się
następujące zakazy i nakazy:
1)
zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach,
pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
2)

zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu,

3)
nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia
dostęp dzikiego ptactwa;
4)
zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu
w celach związanych z hodowlą drobiu;
5)
zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych,
do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;

6)

zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;

7)

zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;

8)

nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;

9)
nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną
do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
10)
nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed
wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
11)
nakazuje się powiadomić właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii
o każdym przypadku choroby drobiu;
12)

nakazuje się sporządzić spis wszystkich miejsc utrzymywania drobiu;

13)
nakazuje prowadzić przez osoby utrzymujące drób dzienną ewidencję dotyczącą spadku
spożycia paszy i wody, produkcji jaj (nieśności) oraz upadków zwierząt.
§ 5. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa
w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z
czarnym napisem na żółtym tle o, odpowiednio, następującej treści:
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.
2. Tablice i oznakowanie jest
atmosferycznych.

w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników

3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach i miejscach
publicznych lub drogach wewnętrznych.
§ 6. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach
publicznych lub prywatnych.
§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3 i § 4 obowiązują wszystkich mieszkańców
oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 8. 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
4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722).
§ 9. Wykonanie rozporządzenia powierza się właściwym terytorialnie :
- starostom, prezydentom miast, wójtom,
- powiatowym lekarzom weterynarii,

- państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym,
- komendantom Policji,
- komendantom Straży Pożarnej,
- komendantom Straży Miejskiej,
- komendantom Straży Gminnej,
- nadleśniczym,
- jednostkom Polskiego Związku Łowieckiego,
- Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego.
§ 9. Traci moc rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie
określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej przez
wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na obszarze
powiatów puckiego, wejherowskiego oraz Miasta Gdynia, Miasta Sopot i Miasta Gdańska (Dz.
Urz. Woj. Pom. z dnia 05 marca 2021 r., poz. 885).
§ 10. Rozporządzenie 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 obowiązuje do czasu jego uchylenia.
§ 11. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Pomorskiego

WOJEWODA POMORSKI
Dariusz Drelich

Załącznik do rozporządzenia:
Część A
Obszar zapowietrzony grypą ptaków w promieniu minimum 3 km od ogniska choroby
obejmujący:
1.

w powicie kartuskim,

- Od strony południowo-wschodniej obejmuje Nowinki (część wsi Głusino), Borowiec (część
wsi Kolonia) i integralną część wsi o nazwie Syberia, wzdłuż linii lasu aż do wsi Sianowska
Huta
- od strony południowej obejmuje część północną wsi Kolonia (do skrzyżowania drogi
prowadzącej do Szkoły podstawowej w Kolonii), Głusino, Kępa (część wsi Staniszewo),,
Lesińce (część wsi Sianowo),
- od strony południowo-zachodniej wzdłuż ulicy Wejherowskiej (w kierunku Stara Huta)
obejmuje Szade Góry, Bukowa Góra
- od strony zachodniej – część wschodnia miejscowości Stara Huta ( łącznie z nr 16, 17, 17 a,
20c , 41 a, 41)
2.

w powiecie wejherowskim

- od strony zachodniej – obejmuje miejscowość Lewino,
- od strony północnej obejmuje południową część miejscowości Zęblewo do granicy ulicy
Olchowej,
- od strony wschodniej – obejmuje miejscowość Będragowo, łącznie z integralną częścią wsi
o nazwie Szopy

Część B
Obszar zagrożony grypą ptaków w promieniu minimum 10 km od ogniska choroby obejmujący:
1.

w powiecie kartuskim

miejscowości: Otalżyno, Rąb, Hejtus, Pomieczyno, Pomieczyno Małe, Hopy, Załęże, Barwik,
Wilanowo (część wsi Barwik), Szarłata, Brzeziny, Pomieczyńska Huta, Sitna Góra, Ucisko,
Sianowska Huta, wraz z Welk i Smolne Błoto, Chojna, Młyńsko, Sianowo leśne, Prokowskie
Chrósty (część wsi Prokowo) , Prokowo wraz z Mokre Łąki , Kolonia (część poza obszarem
zapowietrzonym), Łapalice, Garcz, Sianowo, Kożyczkowo wraz Młynem Górnym i Dolnym,
Staniszewo (część poza obszarem zapowietrzonym) wraz Kamionką, Cieszenie, Bącz,
Mirachowo, Strysza Buda, Stara Huta (część poza obszarem zapowietrzonym), Nowa Huta.
2.

w powiecie wejherowski

miejscowości Kobylasz, Tłuczewo, Osiek, Dargolewo, Strzepcz, Tępcz, Pobłocie, Lewinko,
Wyszecino, Smażyno w gminie Linia,
miejscowości: Częstkowo, Zęblewo część położona na północ wzdłuż ulicy Olchowej,
Zęblewski Młyn, Łebno, Donimierz, Łebieńska Huta, Szemudzka Huta, Jeleńska Huta,
Kowalewo w gminie Szemud

Część C
Obszar zagrożony grypą ptaków w związku z występowaniem grypy ptaków u ptaków dzikich
obejmujący:
1.

Miasto Gdańsk

2.

Miasto Gdynia

3.

Miasto Sopot

4.

Powiat gdański

5.

Powiat kartuski

6.

Powiat nowodworski

7.

Powiat malborski

8.

Powiat pucki

9.

Powiat wejherowski

z wyjątkiem obszarów wymienionych w części A i B.

