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Powiatowy Lekatz Weterynarii w Skierniewicach informuje, że w dniu
12 marca 2O2Ir, zostało wydane Rozporządzenie nr Il2O21 Powiatowego

Lekarza Weterynarii

w

Skierniewicach

z dnia 12 maja 2O2Ir. w

spranaie

zarządzenia środkóla podejmou)anach u ztuiązku z ryzgkiem ulgstqpienia ugsoce
zjadliuej grypa ptakou,l rla obszarze pouiatu skiernieuickiego oraz miasta
skiernieuic.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Woj ewó

d

ztw a Ło dzkte go

.

Rozpotządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości
publicznej w sposób zwyczaiowo ptzyjęty na terenie powiatu
skierniewickiego i miasta Skierniewic.
Powiatowy Lekatz Weterynarii w Skierniewicach uprzejmie prosi o
ptzekazanie powyższej wiadomości wtaz 2 Rozpotządzeniem w sposób
zwyczaiowo przyjęty.

Do wiadomości:
Staro sta Powiatu Skierniewickie go
Zńączniki:

Rozporządzenie nr Il2O21 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z dnia 12 rnaja
2O2Ir. w spratuie zarzqdzenia środkot1,1 podejmouangch tll ztuiązku z ryzgkiem tugstqpienia
uasoce zjadliulej grypa ptakóu ną obszarze pouiatu skiernieuickiego ora-z miastą Skiernieuic.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
ul. Miedniewicka 25,96- 100 Sklernrewrce

tel.: (46) 833 32 68, fax: (46| S32 26 25, e-mail: skierniewice.miw@wetgiw.gov.p1

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2021
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SKIERNIEWICACH
z dnia 72 maja2021

r.

w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związkuzryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej
grypy ptaków na obszarze Powiatu Skierniewickiego oraz miasta Skierniewic.

Na podstawie art.45 ust. 1 pkt l, pkt 3 lit. b, pkt 8e, pkt l0 ustawy zdnia 1l marca 2004r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z2020r. poz.1421t1), wzwięku
zzagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Powiatu Skierniewickiego oraz
Miasta Skierniewic zarządza się, co następuje:
§

l, Zakazuje

się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zttdziałem ptaków.

§ 2. Zakazuje się organizowania lotów treningowych

i lotów konkursowych gołębi.

§3.Nakazuje się utrzymywanie gęsi wsposób uniemoźliwiający kontakt zdzlkimi ptakami oraz innym

drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych.
§ 4.

Jezeli

nie

jest mozliwe utrzymanie gęsi

z wybiegów na|eży zachować następujące warunki:

w sposób wskazany w

§ 3,

w przypadku korzystania

l) wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony;
2) powierzchnia wybiegu powinna wynosić co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnych
i maksymalnie l9 kg na l m2 dla młodych gęsi rzeźnych;

3)przed wypuszczeniem gęsi na wybieg naleĄ uprzednio przeszukać teren wybiegu ijego bezpośrednie
otoczenie oraz otoczenie gospodarstwa w odległości250m, celem wykrycia zwłok dzikiego ptactwa lub
konających dzikich ptaków, aw przypadku ich ujawnienia - nie wypLrszęzać gęsi na wybieg oraz
niezwłocznie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach.
4)

teren wybiegu powinien zostać odkazony przy uźyciu środkadezynfekcyjnego przed kazdyrn

wypuszczeniem gęsi;
5)

ściółkastosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób
skutecznie zabezpieczający przed kontaktem zdzikim ptactwem, ajeżeli nie jest to mozliwe powinna być
wyłącznie stosowana po jej uprzednim odkazeniu środkiem dezynfekcyjnym;
być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed
ptakami
(
np.
dźwiękowe.
wizualne);
dzikimi

6) teren wybiegu dla gęsi powinien

7)wypuszczanie gęsi na wybieg powinno się odbywać w godzinach nliędzy l0 a 16. Nie nalezy wypttszczać
gęsi w godzinach wczesno porannych i wieczornych;

8) zabronione jest pojenie i karmienie gęsi na wybiegu;

9) jeżeli na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne
dostęp do nich;

-

staw, jezioro, rzeka na|eży uniemozlilvić gęsiom

l0) nalezy prowadzić codzienną dokumentacje z czynności prowadzonych w zakresie wymienionym w pkt l9, która powinna uwzględniac osoby odpowiedzialne za wdrażanie ilveryfikację zasad bioasekuracji,
informacje dotyczące rodzaju i ilości uzytych środków dezynfekcyjnych, informacje o ewentualnych
awariach i naprawach na terenie wybiegLr, informacje o wszelkich stwierdzonych na terenie wybiegu
anomaliach : zwłaszcza dotyczących wystąpienia objawów chorobowych lub upadków gęsi, gromadzenia
się w okolicy gospodarstwa dzikiego ptactwa i występowania u nich jakichkolwiek objawów chorób ,
przede wszystkim osłabienia czy padnięć.

§ 5. Zakazuje się stosowania zielonki w kannieniu gęsl.

w§ l-

§5 obowipują wszystkich mieszkańców oraz osoby

§5 stosuje się
§ 7. Srodki określone w § 1
Powi atoweg o Lekarza Weterynari i w Ski ern iewi cach.

do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia przez

§6.Nakazy izakazy októrych mowa

przebywające czasowo na obszarze Powiatu Skierniewickiego oraz Miasta Skierniewic.

-
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;

§ 8. Nakazy izakazy, o lctórych mowa:w niniejsrym rozpotządzeniu obowiązują niezaleimie od nakazów
ilzakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku
wsprawie zarządzenia środków związany§h zwystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz, U. z2077

roku , poz.722).

, § 9. Rozporządzenie wchodzi w zycie,z dniem podania do wiadomościpublicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Powiatu Skierniewickiego oraz Miasta Skierniewic.
§ 10. Rgzporządzenie podlega ogłoszeńiu w Dzienniku Urzędowym

WojewódźwaŁódzkiego.
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