
ROZPORZĄDZENIE NR 3/2021 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W IŁAWIE 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 

ptaków u drobiu na terenie gminy Susz 

 

      Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421). 

§ 1. W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy 

ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości 

Michałowo, gmina Susz, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie określa się: 

1) obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków o promieniu 3 km  

wokół ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Michałowo, obejmujący miejscowości 

w ich granicach administracyjnych w gminie Susz: Michałowo,Susz, Różnowo, Rumunki,  

Olbrachtówko, Fabiany, Adamowo, Lisiec. 

2) obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków o promieniu 7 km poza 

obszar zapowietrzony, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych: 

a) w gminie Susz: Lubnowy Małe, Bornice, Lubnowy Wielkie, Dąbrówka, Kamieniec, 

Dolina, Fabianki, Rudniki, Olbrachtowo, Brusiny, Januszewo, Piotrkowo, Grabowiec, 

Chełmżyca, Falknowo, Redaki, Ulnowo, Emilianowo, Babięty Wielkie, Jakubowo 

Kisielickie, Huta, Krzywiec, Wądoły, Czerwona Woda, Różanki, Bałoszyce, Jawty Wielkie, 

Jawty Małe, Nipkowie, Karolewo, Bronowo. 

b) w gminie Kisielice: Nowy Folwark, 

c) w gminie Iława: Solniki. 

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się: 

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków  

oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody powiatowego lekarza weterynarii; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody powiatowego 

lekarza weterynarii; 

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób  

lub inne ptaki; 

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego; 

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, 

drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw,  

z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, 

bez zgody powiatowego lekarza weterynarii; 



6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso  

to zostało pozyskane: 

a) z drobiu pochodzącego  spoza  obszaru  zapowietrzonego  oraz  nie było  przechowywane  

i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru 

zapowietrzonego lub 

b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej 

grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem 

drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego 

wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu 

pochodzącego z obszaru zapowietrzonego. 

 

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się: 

1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach 

budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób: 

a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych 

gospodarstwach; 

b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami; 

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków; 

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych  

do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, 

innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających  

oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce 

zjadliwej grypy ptaków; 

4) 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 z gospodarstwa oraz z niego wychodzące; 

5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków: 

a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących,  

z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych; 

b) niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej 

zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt 

utrzymywanych w gospodarstwie. 

6) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach 

dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: 

„UWAGA! GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”   

Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m,  

a napisy czytelne; 



7) przeprowadzić poszukiwanie padłych wolno żyjących ptaków- w terminie 7 dni od dnia 

wejścia w życie rozporządzenia; 

8) zgłaszanie przypadków padnięć wolno żyjących ptaków lub podejrzenia wystąpienia u nich 

grypy ptaków. 

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się: 

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt 

jednodniowych, oraz jaj bez zgody 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 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 powiatowego lekarza weterynarii;  

4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody 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. 

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 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;  

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych 

i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „UWAGA! 

GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablice powinny mieć takie wymiary, aby 

były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne. 

 § 6. Nakazuje się wyłożenie przez zarządców dróg publicznych, w miejscach 

wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie, mat dezynfekcyjnych 

nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie 

wilgotnym, zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego. 



§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz 

osoby przebywające czasowo na obszarze, o których mowa w § 1.  

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii                      

w Iławie, Staroście Iławskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Iławie 

Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, Burmistrzowi Miasta i 

Gminy Susz, Burmistrzowi Miasta i Gminy Kisielice, Wójtowi Gminy Iława, zarządcom i 

dzierżawcom obwodów łowieckich.  

§ 9. Burmistrz Miasta i Gminy Susz oznaczy obszar zapowietrzony w sposób określony    

w § 3 pkt 6; Burmistrzowie Miasta i Gminy Susz i Kisielic oraz Wójt Gminy Iława oznaczą 

obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków w sposób określony w § 5 pkt 4. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w 

sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu iławskiego i podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie: Małgorzata Kalitowska 

  



 

UZASADNIENIE 

 

do projektu rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie 

 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, 

w związku z wystąpieniem 27 kwietnia 2021 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków  

w miejscowości Michałowo w gminie Susz, powiat iławski. 

Grypa ptaków należy do chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu i jest 

wymieniona w załączniku nr 2 poz. 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421). 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, na 

którą podatny jest zarówno drób jak i ptaki dzikie. Wystąpienie tej choroby powoduje 

ogromne straty gospodarcze. 

Ustanowienie rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie obszaru 

zapowietrzonego i zagrożonego oraz określenia zasad zachowania ludności na tych terenach 

jest zgodne z przepisami cytowanej na wstępie ustawy i przepisami szczególnymi  

oraz niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt w trakcie działań 

zmierzających do likwidacji choroby. 

 


