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ROZPORZĄDZENIE NR 3
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOSZALINIE
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu koszalińskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967)
w związku z § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752),
w związku z wyznaczeniem w dniu 18 grudnia 2020 r. w powiecie koszalińskim ogniska choroby zakaźnej
zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości
Mielno, gmina Mielno, dla którego obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza granice jednego
powiatu,
zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków
obejmujący:
a) w powiecie koszalińskim, w gminie Mielno miejscowości: Mielno, Mielenko, Chłopy, Niegoszcz,
Wietrznice, Komorniki, Radzichowo;
b) w powiecie koszalińskim, w gminie Będzino miejscowości: Kazimierz Pomorski, Strzeżenice.
2) obszar zagrożony w powiatach koszalińskim ziemskim i koszalińskim grodzkim o promieniu co najmniej
7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący:
a) w gminie Mielno miejscowości: Czajcze, Łazy, Sarbinowo, Gołogóra, Pękalin, Gąski, Paprotno;
b) w gminie Będzino miejscowości: Kiszkowo, Będzinko, Borkowice, Skrzeszewo, Dworek, Miłogoszcz,
Słowienkowo, Będzino, Dobrzyca, Komory, Wierzchominko, Wierzchomino, Ziębrze, Kowale, Łekno,
Dobre Małe, Dobre, Świercz, Popowo, Stoisław, Mścice, Łubniki, Malinowo, Dobiesławiec,
Podamirowo, Barninek, Żydówko, Liski, Mączno, Przybyradz;
c) w gminie Biesiekierz miejscowości: Parnowo, Cieszyn, Witolubie, Gniazdowo, Kolonia Wiebowy,
Tatów, Stare Bielice, Starki;
e) w mieście Koszalin region północny ograniczony ulicami: od południa ul. Szczecińską do skrzyżowania
z ul. Syrenki, wzdłuż ul. Syrenki do skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Warszawy
do skrzyżowania z Aleją Monte Cassino, Aleja Monte Cassino do skrzyżowania z ul. Władysława IV; od
wschodu: ul. Władysława IV od skrzyżowania z Aleją Monte Cassino do ul. Koszalińskiej w Jamnie oraz
osiedle Jamno-Łabusz.
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§ 2. Na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym, o których 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
utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego
wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu
produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym, o których mowa w § 1 zakazuje się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych,
oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
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 bez zgody właściwego terytorialnie
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 bez zgody właściwego
terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii;
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.
§ 4. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 poprzez
ustawienie na granicach tych obszarów, na drogach publicznych i prywatnych trwałych tablic ostrzegawczych
o następującej treści:
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAPOWIETRZONY”;
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY”.
Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 metrów.
§ 5. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-3 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Koszalińskiemu, Państwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Koszalinie, Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu
Drogowego, Komendantowi Powiatowemu Policji w Koszalinie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej
Straży Pożarnej w Koszalinie, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie
nadleśnictwom, wójtom gmin: Będzino, Biesiekierz, Burmistrzowi Mielna, Prezydentowi Miasta Koszalin.
§ 7. Burmistrz Mielna oraz wójt Będzina oznaczy obszar zapowietrzony i zagrożony, a Prezydent Koszalina
oraz wójt gminy Biesiekierz oznaczą obszar zagrożony - w sposób określony w § 4.
§ 8. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na
obszarze powiatu koszalińskiego grodzkiego oraz ziemskiego w tym przez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, w Starostwie Powiatowym Koszalin, Urzędzie Miejskim w
Mielnie, Urzędzie Gminy w Będzienie raz w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu oraz w miejscowościach
(sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 9. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie
Piotr Szykowny

