
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2021 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE 

z dnia 7 maja 2021 r. 

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kutnowskiego 

Na podstawie art. 45  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 9 ust. 1 lit. a (ii) oraz art. 53-71 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób 

zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu 

zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z  31.3.2016 r.. str. 1, z późn. zm.), a także art. 2, 21, 25, 27, 28, 29-35, 40, 42 - 

44 oraz art. 46-51 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów 

dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 

174 z 3.6.2020 r., str. 64) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z obszaru zapowietrzonego i obszaru 

zagrożonego. 

§ 2. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej: „obszarem 

zapowietrzonym", uznaje się teren obejmujący: 

1) w powiecie kutnowskim: 

a) w gminie Strzelce miejscowości: Niedrzaków, Niedrzakówek, Stara Kozia Góra od nr 1 do 11 do granicy 

z m. Holendry Strzeleckie wzdłuż drogi gminnej nr 102 401 E. 

§ 3. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej: „obszarem 

zagrożonym", uznaje się teren obejmujący: 

1) w powiecie kutnowskim: 

a) w gminie Strzelce miejscowości: Niedrzew Pierwszy, Niedrzew Drugi, Siemianów, Klonowiec Stary, 

Zaranna, Zgórze, Wola Raciborowska, Wieszczyce, Karolew, Bielawy, Holendry, Holendry Strzeleckie, 

Aleksandrów, Kozia Góra, Strzelce, Strzelce Kolonia, Sójki, Sójki Parcel, Bociany, Muchnów, 

Marianów, Rejmontów, Muchnice, Muchnice Nowe, Długołęka, Dąbkowice, Przyzórz, Marianka, 

Marianów, 

b) w gminie Oporów miejscowości: Pobórz, Jaworzyna, Skarżynek, Skarżyn, Skórzewa, Skórzewka, 

c) w gminie Łanięta miejscowości: Juków, Franciszków, Kliny, część m. Suchodębie od granicy z m. 

Franciszków i Niedrzew Pierwszy w gminie Strzelce do południowej  granicy lasu położonego w obrębie 

ewidencyjnym Suchdębie Majątek oraz Juków – Franciszków. 

§ 4. Obszary, o których mowa w § 2-3, określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia. 
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§ 5. Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje z art. 4 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz 

zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") oraz 

z art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących 

zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania, zwanego dalej:  

„rozporządzeniem nr 2020/687”. 

§ 6. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2, w zakładach, w których utrzymywane są ptaki, 

innych niż zakłady, w którym potwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nakazuje się:  

a) trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt, 

b) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce 

zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, w tym wszelkich danych dotyczących wzrostu 

zachorowalności lub upadkowości lub znacznym spadku produkcyjności oraz niezwłocznego zgłaszania 

wszelkiego rodzaju wzrostów lub spadków do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, 

c) w stosownych przypadkach, wdrożenie odpowiednich środków dezynsekcji i deratyzacji oraz zwalczania 

innych wektorów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w zakładzie i jego okolicy, 

d) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu, 

e) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających 

styczność ze ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub 

opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia 

się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), 

f) prowadzenie ewidencji wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej, oraz udostępnianie 

jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek. 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana 

w przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia 

nr 2020/687, jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta. 

3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 zakazuje się: 

a) przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków, 

b) odnowy populacji ptaków łownych, 

c) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania 

i rozpowszechniania, 

d) przemieszczania jaj wylęgowych, przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa 

ptaków z zakładu, 

e) przemieszczenia jaj do spożycia przez ludzi z zakładów, 

f) przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od ptaków 

utrzymywanych z zakładów, 

g) przemieszczenia skór, skórek i piór pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów. 

4. Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3: 

a) produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII 

rozporządzenia nr 2020/687, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), 

b) produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII 

rozporządzenia nr 2020/687, 

c) produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), 

pozyskane lub wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia  

nr 2020/687 dla tej choroby, wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie, 
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d) produkty wytworzone na obszarze zapowietrzonym, które pozyskano od lub z ptaków chowanych lub 

utrzymywanych w niewoli i ptaków dzikich: 

- trzymanych poza obszarem zapowietrzonym, 

- trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zapowietrzonym; lub 

- trzymanych poza obszarem zapowietrzonym i poddawanych ubojowi na obszarze zapowietrzonym, 

e) produkty pochodne. 

5. Zakazy określone w ust. 3 obowiązują w odniesieniu do produktów, o których mowa  ust. 4, jeżeli: 

a) produkty nie były wyraźnie oddzielone w trakcie procesu produkcji, przechowywania i transportu od 

produktów, które nie kwalifikują się do wysłania poza obszar objęty ograniczeniami zgodnie 

z rozporządzeniem nr 2020/687; lub 

b) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada dowody epidemiologiczne na 

rozprzestrzenienie się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na te produkty, z nich lub za ich 

pośrednictwem. 

§ 7. Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych 

w § 7 ust. 3-5 może udzielić zezwolenia na przemieszczanie zwierząt i produktów w przypadkach opisanych 

w art. 29-35 oraz art. 37 i 38 rozporządzenia nr 2020/687 oraz pod szczegółowymi warunkami wskazanymi 

w tych artykułach i warunkami ogólnymi określonymi w art. 28 ust. 2-7 tego rozporządzenia. 

§ 8. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 3 w zakładach, w których utrzymywane są ptaki, 

nakazuje się: 

a) trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt, 

b) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce 

zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, w tym wszelkich danych dotyczących wzrostu 

zachorowalności lub upadkowości lub znacznym spadku produkcyjności; niezwłoczne zgłaszanie 

wszelkiego rodzaju wzrostów lub spadków do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, 

c) w stosownych przypadkach, wdrożenie odpowiednich środków dezynsekcji i deratyzacji oraz zwalczania 

innych wektorów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w zakładzie i jego okolicy, 

d) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu, 

e) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających 

styczność ze ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub 

opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia 

się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), 

f) prowadzenie ewidencji wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej, oraz udostępnianie 

jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek. 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f) ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana 

w przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia 

nr 2020/687, jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta. 

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

a) przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków, 

b) odnowy populacji ptaków łownych, 

c) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania 

i rozpowszechniania, 

d) przemieszczania jaj wylęgowych, 

e) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków pochodzącego od ptaków utrzymywanych 

i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny, 

f) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu, 
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g) przemieszczenia jaj do spożycia przez ludzi z zakładów, 

h) przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od ptaków 

utrzymywanych z zakładów, 

i) przemieszczenia skór, skórek i piór pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów. 

4. Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3: 

a) produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII 

rozporządzenia nr 2020/687, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), 

b) produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII 

rozporządzenia nr 2020/687, 

c) produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), 

pozyskane lub wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia  

nr 2020/687 dla tej choroby, wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie, 

d) produkty wytworzone na obszarze zagrożonym, które pozyskano od lub z ptaków: 

- trzymanych poza obszarem zagrożonym, 

- trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zagrożonym; lub 

- trzymanych poza obszarem zagrożonym i poddawanych ubojowi na obszarze zagrożonym, 

e) produkty pochodne. 

5. Zakazy określone w ust. 3 obowiązują w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 4, jeżeli: 

a) produkty nie były wyraźnie oddzielone w trakcie procesu produkcji, przechowywania i transportu od 

produktów, które nie kwalifikują się do wysłania poza obszar objęty ograniczeniami zgodnie 

z rozporządzeniem nr 2020/687; lub 

b) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada dowody epidemiologiczne na 

rozprzestrzenienie się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na te produkty, z nich lub za ich 

pośrednictwem. 

§ 9. Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych 

w § 9 ust. 3-5 może udzielić zezwolenia na przemieszczanie zwierząt i produktów w przypadkach opisanych 

w art. 44 oraz art. 46-51   rozporządzenia nr 2020/687 oraz pod szczegółowymi warunkami wskazanymi w tych 

artykułach i warunkami ogólnymi określonymi w art. 43 ust. 2-7 tego rozporządzenia. 

§ 10. Na obszarze buforowym stosuje takie same środki i odstępstwa, co środki i odstępstwa przewidziane 

w § 9 i 10. 

§ 11. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 2, poprzez ustawienie na 

zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: 

"UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY". 

2. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 3, poprzez ustawienie na 

zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: 

"UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY". 

3. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, 

oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych. 

4. Tablice należy umieścić na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych. 

§ 12. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Kutnowskiemu, Państwowemu Powiatowemu 

Inspektorowi Sanitarnemu w Kutnie, Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Kutnie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej 

w Kutnie, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom, wójtom gmin: 

Strzelce, Oporów, Łanięta. 
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§ 13. 1. 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 § 2-3. 

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

  

 

Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Kutnie 

 

 

Izabela Antonkiewicz 
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