
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2020 

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU 

z dnia 16 stycznia 2020 r. 

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ostrowskiego 

Na podstawie art. 45 ust.1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w związku ze stwierdzeniem 

ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu ostrowskiego w miejscowości 

Słaborowice, zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem 

zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony: na północy w miejscowości Górzno na wysokości działki 

ewidencyjnej nr 56 oraz 64/1 granica strefy przecina drogę krajową nr 11. Następnie biegnie w kierunku 

wschodnim poprzez pola uprawne. W miejscowości Będzieszyn na wysokości działek ewidencyjnych 38 oraz 

27 przecina drogę lokalną z Będzieszyna w kierunku Gutowa. Następnie poprzez pola uprawne w kierunku 

południowo wschodnim, przecina drogę lokalna z miejscowości Młynów w kierunku Gutowa (Kawetyczyzna) 

na wysokości działek ewidencyjnych nr 248, 257 w obrębie Słaborowice. Kolejne przecięcie z drogą lokalna 

znajduje się na południowy wschód od poprzedniego punktu na granicy działek 287, 337 obręb ewidencyjny 

Słaborowice, droga z miejscowości Młynów w kierunku Kurowa. Granica strefy zmierza po granicy lasu na 

południe w kierunku wsi Kwiatków. W Kwiatkowie na wysokości działki ewidencyjnej nr 82 (Kwiatków nr 

porządkowy 10) przecina się z drogą Lewków – Kwiatków. Następnie granica strefy biegnie w kierunku 

południowo zachodnim poprzez pola uprawne do południowej granicy zabudowy miejscowości Lewków gdzie 

poprzez nowopowstające osiedle przecina się z drogą Lewków – Czekanów przy działce ewidencyjnej 

412 obręb Lewków (Skrzyżowanie ulic Kolejowa – Fryderyka Chopina). Dalej kieruje się w kierunku 

południowo zachodnim przecinając tereny rolne miejscowości Kołątajew i przy działce ewidencyjnej nr 57/1 

(Kołątajew numer porządkowy 13) przecina drogę z Lewkowa w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. 

Następnie poprzez tereny zabudowane wsi Kołątajew, poprzez las oraz pola uprawne dochodzi do trasy S11 

gdzie w odległości 1 Km na południe od wjazdu na obwodnice przecina się z trasą S11. Następnie na północny 

zachód poprzez tereny pól uprawnych w miejscowości Franklinów przy działce ewidencyjnej nr. 54/1 

(Franklinów numer porządkowy 54B) przecina dawną drogę krajową nr 11. Granica strefy skręca na północ 

i poprzez pola uprawne oraz tereny leśne i w miejscowości Szczury przy działce 232 (Szczury numer 

porządkowy 22) przecina drogę lokalną Szczury – Szczurawice, następnie poprzez pola uprawne przecina się 

z drogą lokalną Szczury - Moszczanka na wysokości dz. 92/5 (Szczury numer porządkowy 39). Całość strefy 

znajduje się w granicach gminy Ostrów Wielkopolski. 

2. Za obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje 

się teren ograniczony: od granicy powiatu pleszewskiego z powiatem ostrowskim w gminie Nowe 

Skalmierzyce w miejscowości Kotowiecko (od skraju lasu - dz. 433) przebiega w linii prostej w kierunku 

południowo-wschodnim, przecina drogę z Kotowiecka do Kościelnej Wsi - ul. Kaliska (przy dz. 44/3).  
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Dalej biegnie przez pola w kierunku południowo-wschodnim w kierunku wsi Trkusów. W miejscowości 

Trkusów przecina drogę z Biskupic do Trkusowa - ul. Kaliska (przy dz. 52/1, ul. Kaliska 36), następnie 

przecina ul. Środkową (przy dz. 106, ul. Środkowa 2), dalej biegnie na południe przez pola w kierunku wsi 

Boczków. W miejscowości Boczków przecina ul. Topolową (przy dz. 41, ul. Topolowa 9), następnie przecina 

drogę z Boczkowa do Skalmierzyc - ul. Skalmierzycka (przy dz. 53/1, ul. Skalmierzycka 23) oraz drogę do 

Kalisza – ul. Inwestorska (przy dz. 195/7). Dalej biegnie przez pola w linii prostej w kierunku południowym 

w stronę miasta Nowe Skalmierzyce. W miejscowości Nowe Skalmierzyce przecina ul. Kaliską (przy dz. 37, 

ul. Kaliska 46). W miejscowości Skalmierzyce przebiega przez teren COM 40 Limited sp. z o.o. Na wschodzie 

w miejscowości Śliwniki granica przecina ul. Skalmierzycką (przy dz. 64/3, ul. Skalmierzycka 13) i ul. 

Spacerową (przy dz. 243/8, ul. Spacerowa 29). Dalej biegnie przez pola i lasy w kierunku południowym do wsi 

Bilczew. W miejscowości Bilczew przecina drogę z Biskupic Ołobocznych do Psar – ul. Środkowa (przy dz. 

135/4, Bilczew 11). Dalej biegnie w kierunku wsi Latowice, przecina rzekę Ołobok i biegnie w kierunku 

południowym przez las i pola. Przecina ul. Południową (przy dz.93, Kęszyce 14) oraz drogę przy dz.132/4 

(Kęszyce 3). Dalej biegnie przez pola przecinając drogę na granicy Latowic i Parczewa (zabudowania Bibianki 

16). W miejscowości Parczew przecina drogę z Parczewa do Wtórku – ul. Ostrowska (przy dz. 27, ul. 

Ostrowska 95). Dalej biegnie przez pola w kierunku południowo – zachodnim. W gminie Ostrów Wlkp. 

w miejscowości Sadowie przecina ul. Sadowską (przy dz. 142/1) i biegnie prosto przez pola w kierunku 

zachodnim do wsi Wysocko Wielkie. W obrębie Wysocko Wielkie w miejscowości Smardowskie Olendry 

przebiega między zabudowaniami (Smardowskie Olendry 25 i Smardowskie Olendry 24). Następnie 

w miejscowości Wysocko Wielkie przecina drogę powiatową (5320P) przy zjeździe z S11 do Kamienic 

Nowych oraz drogę krajową S11. Następnie przecina ul. Kamienną (w pobliżu skrzyżowania ul. Kamiennej 

i ul. Polnej). Na południu granica przebiega w linii prostej przez pola, przecina ul. Morelową (przy dz. 46/11). 

Dalej przebiega przez teren Orlika 2016 przy ul. Truskawkowej. W miejscowości Ostrów Wlkp. granica 

przecina ul. Kamienną (w pobliżu skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Sadową i ul Brzozową, ul. Kamienna 

20b) i przebiega przez teren PBO Ostrów Zakład Produkcji Stolarki Okiennej. Dalej biegnie przez pola. 

Następnie przecina drogę krajową – ul. Wrocławską (przy dz. 2/6, ul. Wrocławska 113) oraz ul. Brzozową 

(przy Klinice Ort-Medica Centrum Medyczne i kościele). Dalej przecina ul. Staroprzygodzką (przy dz. 74, ul. 

Staroprzygodzka 96) i ul. Długą (przy dz. 11/3, ul. Długa 2). Następnie przecina tory kolejowe i ul. Krańcową 

(przy dz. 27/4, ul. Krańcowa 26). Dalej przecina ul. Odolanowską (przy dz. 3/2, ul. Odolanowska 122a). Dalej 

biegnie przez pola. Granica przecina ul. Gorzycką (przy dz. 40/1, ul. Gorzycka 170) i ul. Topolową (przy dz. 

7/2, ul. Topolowa 164). Dalej granica przebiega przez teren Tartaku Ostrów Centrum Dachowo-Budowlane. 

Biegnie przez pola w kierunku północno-zachodnim do wsi Gorzyce Wielkie. Dalej przebiega przez teren 

Węglozbytu S.A. Centrala zbytu węgla w mieście Ostrów Wielkopolski. Następnie biegnie przez pola 

w kierunku północnym. W miejscowości Lamki przecina drogę z Ostrowa do Krotoszyna – ul. Krotoszyńska 

(przy dz. 264/1, ul. Krotoszyńska 86) oraz drogę powiatową (5289P) – ul. Szkolna (przy dz. 115/5, ul. Szkolna 

39). Dalej biegnie przez pola w kierunku północnym. W gminie Raszków w miejscowości Jaskółki przebiega 

przez pola a następnie przecina drogę (przy dz. 116/9, Jaskółki 91d) i dalej biegnie na skraj lasu i przez pola. 

Na zachodzie w miejscowości Przybysławice granica przebiega przez pola a następnie przecina drogę 

powiatową (5287P)(przy dz. 389/4, Przybysławice 125A). Dalej biegnie w linii prostej w kierunku północnym 

przecinając drogę w pobliżu zabudowań Przybysławice 119. W miejscowości Pogrzybów przecina drogę przy 

zabudowaniach Pogrzybów 53 i biegnie przez pola. W miejscowości Drogosław granica przebiega przez pola 

przecinając ul. Orpiszewską a następnie w miejscowości Józefów przecina drogę prowadzącą z Raszkowa do 

Krotoszyna (ul. Krotoszyńska) przy zabudowaniach Józefów 3. W miejscowości Głogowa granica przebiega 

przez pola, następnie przecina drogę powiatową 5285P - ul. Jarocińska (przy dz. 103/1, Głogowa 59). Dalej 

biegnie w kierunku północno wschodnim. W miejscowości Korytnica przebiega przez pola w pobliżu 

zabudowań Korytnica 105. W miejscowości Bieganin przecina drogę przy zabudowaniach Bieganin 106. Dalej 

biegnie przez pola i las. W miejscowości Grudzielec Nowy przecina drogę przy skaju lasu i dalej biegnie przez 

las do granicy powiatu ostrowskiego z powiatem pleszewskim (miejscowość Bronów). 

§ 2. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 nakazuje się: 

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

w innym miejscu w gospodarstwie w sposób: 

- uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, 

- ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami; 

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków; 
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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 do gospodarstwa lub z niego 

wychodzące; 

5) posiadaczowi zwierząt: 

- prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem 

pomieszczeń mieszkalnych, 

- niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub 

śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. 

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

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

utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie 

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, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez 

zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo 

powiatowego lekarza weterynarii; 

7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych 

i wylęgowych. 

3. Środki określone w § 2 ust. 2 pkt. 5 i 6 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar 

zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się. 

4. Środki określone w § 2 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 21 dni, licząc od dnia zakończenia 

wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej niż do dnia przeprowadzenia przez 

powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym 

i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy ptaków. 

5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, na obszarze zapowietrzonym stosuje się środki określone 

w § 3 ust. 1 i ust. 2 aż do upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

§ 3. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1 ust. 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 obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego 

wychodzące; 

3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu 

produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. 
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2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 2 zakazuje się: 

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków 

oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie 

powiatowego lekarza weterynarii; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie 

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. 

3. Środki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia 

wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska. 

§ 4. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1, poprzez 

ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle 

o następującej treści:  

„UWAGA ! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY ”;  

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY ”. 

2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, 

oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych. 

3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych. 

§ 5. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych 

lub prywatnych. 

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1. 

§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów 

i zakazów zawartych w rozporządzeniu 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). 

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się: 

1) Staroście ostrowskiemu; 

2) Wójtom Gmin: Nowe Skalmierzyce, Raszków, Sieroszewice i Ostrów Wlkp.; 

3) Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrowie Wlkp.; 

4) Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.; 

5) Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego; 

6) Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowie Wlkp.; 

7) właściwym miejscowo zarządcom dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i obowiązuje do czasu 

jego uchylenia. 

§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

  

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

(-) Dariusz Hyhs 
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