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DO OSÓB UTRZYMUJĄCYCH DRÓB 

 

          W nawiązaniu do obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej 

grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie informuje          

o obowiązkach osób utrzymujących drób wynikających z w/w rozporządzenia, a w szczególności: 

 

-  odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych 

obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub 

innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt                

z dzikimi ptakami (bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu), 

-  zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub 

inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, 

-    zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt dzikich, 

-  niepojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą pochodzącą ze zbiorników, 

do których dostęp mają dzikie ptaki, 

-   niewnoszenie na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków 

padłych lub tusz ptaków łownych, 

-  wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,             

w których utrzymywany jest drób oraz stałe ich utrzymywanie w stanie zapewniającym skuteczne 

działanie środka dezynfekcyjnego, 

-  wyłożenie mat lub niecek dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa oraz 

stałe ich utrzymywanie w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego, 

-  dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji 

zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy 

lub nieśności. 

 

        Odnosząc się do §1 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r.           

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2091), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie przypomina o obowiązku zgłaszania 

do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,           

z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. 

Za nieprzestrzeganie w/w rozporządzenia nakładane będą wysokie kary pieniężne. 

                      Iława, dnia 16 stycznia 2017r. 


