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ROZPORZADZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI°
z dnia 4 kwietnia 2017 r.

w sprawie zarzqdzenia s>odk6w zwiqzanych z wystqpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chordb
zakaznych zwierzqt (Dz. U. Z20I4 r. poz. 1539, z2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarzadza si;, co nastepuje:

§ 1.1. W zwiqzku z wystqpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakdw wywolanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)

zakazuje sie:

a) pojenia drobiu oraz ptakow utrzymywanych przez cziowieka wodq ze zbiornikow, do ktorych dost;p majq dzikie
ptaki,
b) wnoszenia i wwozenia na teren gospodarstwa, w ktdrym jest utrzymywany drob, zwlok dzikich ptakow lub tusz
ptakow lownych;
2)

nakazuje si;:

a) utrzymywaniedrobiu w sposob ograniczajacyjego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zglaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w ktorych jest utrzymywany drob lub inne ptaki,
z wytaczeniem ptakdw utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposob wykluczajqcy jego dostep do zbiornikowwodnych, do ktorych dostep majqdzikie
ptaki,

d) przechowywanie paszy dla ptakow w sposob zabezpieczajqcy przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptak6w utrzymywanych w niewoli w sposob zabezpieczajqcy pasze i wode przed
dostepem dzikich ptakdw oraz ich odchodami,

0

wylozenie mat dezynfekcyjnych przed wejsciami i wyjsciami z budynkdw inwentarskich, w ktorych jest utrzy
mywany drob, w liczbie zapewniajqcej zabezpieczenie wejsc i wyjic z tych budynkow - w przypadku ferm,
w ktdrych drdb jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wchodza.ce do budynkdw inwentarskich, w ktdrych jest utrzymywany drob, odziezy
ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do uzytku wylacznie w danym budynku - w przypadku
ferm, w ktdrych drdb jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

" Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzialem adminisiracji rzadowej - rolnictwo, na podstawie § 1ust. 2 pkt I rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 17listopada 2015 r. wsprawie szczeg6lowego zakresu dzialania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. poz. 1906).

