ROZPORZĄDZENIE nr 2/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie
z dnia 18.01.2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem ogniska wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów
obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014r., poz. 1539, z 2015r., poz. 266 i 470
oraz z 2016r., poz. 1605) w związku z Rozporządzeniem Nr 1/2017 Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2017r. poz. 638 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
(Dz.Urz.W.Wlkp. 2017, poz. 626) w związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI) u drobiu na terenie województwa wielkopolskiego w powiecie ostrzeszowskim,
w gminie Kobyla Góra, zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI),
sposób oznakowania tego obszaru oraz zakazy i nakazy obowiązujące na tym obszarze.
§ 2.
1.Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej
obszarem zagrożonym, uznaje się teren gminy Kępno i gminy Bralin.
Granicę od strony wschodniej wyznacza miejsce drogi krajowej nr 11 przy zjeździe w kierunku
drogi powiatowej nr 5580p relacji Turze-Ostrzeszów, a od strony zachodniej kompleks leśny Tabor Stary. Granicę obszaru zagrożonego – część południowa, wyznacza miejsce rozwidlenia
drogi nr 5601p relacji Bralin-Marcinki przy zjeździe do Utraty oraz kompleksy leśne przysiółków Emilianów i Skrobek.
2. Obszar zagrożony obejmuje następujące miejscowości:
Na terenie gminy Kępno wioska – Rzetnia
Na terenie gminy – Bralin wioski: - Weronikopole (z przysiółkami: Skrobek, Emilianów),
- Mielęcin, - Tabor Mały-Utrata, - Czermin, oraz kompleks leśny Tabor Stary.
§ 3.
1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 nakazuje się
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. W gospodarstwach znajdujących się na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 zakazuje
się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt
jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, 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 drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt
jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów
wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem
zagrożonym,
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 oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego,
6) targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj
konsumpcyjnych.
§ 4.
1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 2, poprzez ustawienie na
zewnętrznej granicy obszaru tablic ostrzegawczych o następującej treści: „GRYPA PTAKÓW –
OBSZAR ZAGROŻONY. WPROWADZANIE I WYPROWADZANIE ZWIERZĄT
WZBRONIONE”.
2. Tablica i napisy na niej ma mieć takie wymiary, aby była czytelna z odległości co najmniej 100
metrów.
3. Tablice należy umieścić na drogach publicznych i prywatnych.
§ 5.
Nakazy i zakazy, o których mowa w § 3 obowiązują, do momentu ich odwołania, wszystkich
mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 2.
§ 6.
Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kępnie, Staroście
Kępińskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno oraz Wójtowi Gminy Bralin, Komendantowi
Powiatowemu Policji w Kępnie, Komendantowi Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
w Kępnie, Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kępnie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Kępnie i właściwym terytorialnie nadleśnictwom.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie
Lek. wet. Jadwiga Sielecka

UZASADNIENIE
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kępińskiego w związku ze stwierdzeniem przypadku choroby
u drobiu w miejscowości Bierzów (gm. Kobyla Góra) w powiecie ostrzeszowskim, województwo
wielkopolskie w dniu 17 stycznia 2017r.

Załącznik do
Rozporządzenia nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie z dnia 17 stycznia
2017 r.
Tablica

