
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2020 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 

z dnia 17 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 Ostrów Wielkopolski granica 

przecina ul. Wysocką (przy dz. 67/2, ul. Wysocka 11), następnie przebiega przez Stadion Miejski i przecina ul. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego (przy dz. 171/1, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 57). Dalej granica biegnie 

przez Osiedle Robotnicze, przecina ul. ks. Walentego Śmigielskiego (przy dz. 12/2) oraz ul. Strzelecką (przy 

dz. 229, ul. Strzelecka 74). Następnie biegnie w kierunku południowo – wschodnim przecinając ul. ks. prałata 

Czesława Majorka (przy dz. 20/9, ul. ks. prałata Czesława Majorka 14) i ul. Pruślińską. Dalej granica przebiega 

przez teren Parku Kozi Borek i biegnie w kierunku wsi Wysocko Wielkie. W miejscowości Wysocko Wielkie 

(gmina Ostrów Wielkopolski) granica przebiega przez pola przecinając ul. Pruślińską, a następnie ul. 700 – 

lecia Wsi (przy dz. 837, ul. 700 – lecia Wsi 2). Następnie przecina drogę krajową S11;25 (przy dz. 122/3 i dz. 

156/3) i dalej biegnie przez pola i staw przecinając ul. Baryczną (przy dz. 211, ul. Baryczna 26). Na wschodzie 

granica przebiega przez pola, przecina ul. Smardowską (przy dz. 43/1, ul. Smardowska 10). Dalej biegnie 

w kierunku południowo – zachodnim przecinając ponownie drogę krajową S11;25 (wiadukt - skrzyżowanie ul. 

Chynowskiej i S11;25). W miejscowości Przygodzice (gmina Przygodzice) granica przebiega przez pola 

przecinając ul. Wincentego Witosa (przy dz. 8976/1, ul. Wincentego Witosa 43 i ponownie przy dz.880/4, ul. 

Wincentego Witosa 19). Na południu granica przecina ul. Wrocławską (przy dz. 1510/4, ul. Wrocławska 60), 

biegnie przez teren Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego i przecina tory 

kolejowe. Następnie przecina ul. Szkolną i las przy ul. Osiedle Lawendowe. Dalej granica biegnie przez 

Pardalin (przy dz. 347/4, Pardalin 1a) w kierunku wsi Janków Przygodzki. W miejscowości Janków Przygodzki 

granica przebiega przez teren Szkoły Podstawowej i przecina ul. Szkolną (ul. Szkolna 4a). Dalej przebiega przy 

kościele i przecina ul. Ostrowską i Zębcowską (skrzyżowanie ulic). Granica biegnie dalej w kierunku północno 

– zachodnim przez pola. W miejscowości Topola Osiedle przecina skrzyżowanie ul. Wierzbowej z ul. Żwirową 

i dalej biegnie przez pola w linii prostej na północ. Na zachodzie przecina ul. Kolejową (ul. Kolejowa 50) oraz 

ul. Graniczną (ul. Graniczna 52) i biegnie w kierunku wsi Topola Mała. W miejscowości Topola Mała granica 

przebiega przez pola przecinając ul. Zębcowską i ul. Krótką (przy dz. 426/6, ul. Krótka 9) i dalej biegnie 

w kierunku miasta Ostrowa Wlkp. W miejscowości Ostrów Wielkopolski granica biegnie w kierunku północno 

– wschodnim przecinając ul. Długą (przy dz. 28/1, ul. Długa 37). Dalej przecina ul. Bratnią (ul. Bratnia 27 i ul. 

Bratnia 5), a następnie tory kolejowe (przy skrzyżowaniu ul. Wspólnej i ul. Krzywej). Granica biegnie dalej 

w linii prostej przecinając ul. Mikołaja Kopernika (przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską), a następnie przecina 

ul. Tadeusza Kościuszki (przy Zespole Szkół Specjalnych, Szkoła Podstawowa nr 12). Na północy granicy 

przecina ul. Wrocławską (przy Gimnazjum nr 1) i ul. Wysocką. 
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2. Za obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje 

się teren ograniczony: na północy granica strefy przecina drogę krajową nr 11 na wysokości węzła wjazdowego 

na obwodnicę Ostrowa Wielkopolskiego w kierunku południowym, następnie biegnie na wschód poprzez 

tereny pól uprawnych miejscowości Michałków skręcając na południowy wschód poprzez tereny Lotniska 

Michałków dociera do lokalnej drogi Lewków – Słaborowice którą przecina na wysokości dz. 89/1 

w miejscowości Lewków (gmina Ostrów Wielkopolski). Następnie strefa poprzez tereny pól uprawnych 

przebiega na południowy wschód, docierając do północno wschodniej granicy zabudowy miejscowości 

Lewków przecina się z drogą Lewków – Kwiatków na wysokości działki nr. 139/2 w Lewkowie (Lewków ul. 

Kwiatkowska 26). Granica strefy przebiega dalej na południowy wschód poprzez pola uprawne przecinając 

lokalna drogę w kierunku wsi Fabianów (gmina Nowe Skalmierzyce), dociera do drogi krajowej nr 25 którą 

przecina na wysokości dz. 343/4 Fabianów (Fabianów ul. Kaliska 12). Granica strefy kontynuując swój 

przebieg na południowy zachód poprzez pola uprawne dociera do zachodnich krańców zabudowy miejscowości 

Biskupice Ołoboczne pozostawiając je jednak poza strefą zagrożoną dalej przez pola uprawne dociera do 

miejscowości Latowice (gmina Sieroszewice) na wysokości dz. 632 w Latowicach (Latowice ul. Południowa 

16). Następnie poprzez tereny mieszane (rolnicze zabudowane) miejscowości Latowice oraz Sieroszewice 

dociera do drogi powiatowej którą przecina na wysokości dz. 435/1 Sieroszewice (Sieroszewice ul. Ostrowska 

34). Strefa rozciąga się na południe od miejscowości Sieroszewice poprzez pola uprawne następnie przez 

kompleks leśny, w którym to na południowym krańcu wysokości działki nr 611 Sieroszewice, przecina się 

z drogą lokalną w kierunku Strzyżewa. Następnie granica strefy podąża w kierunku południowo-zachodnim 

poprzez tereny pól uprawnych ze sporadycznymi zabudowaniami rolniczymi miejscowości Strzyżew oraz 

Bogufałów i Chynowa (gmina Przygodzice) w swym przebiegu przecinając lokalną drogę Chynowa - Strzyżew 

na wysokości dz. 267 w miejscowości Strzyżew. Granica Strefy przebiega dalej w kierunku południowo 

zachodnim poprzez tereny pól upranych z pojedynczymi gospodarstwami rolnymi, obejmuje swoim zasięgiem 

tereny zabudowane wsi Chynowa pozostawiając poza swoim zasięgiem większość ścisłej zabudowy wsi 

Przygodziczki, w której to przecina się z drogą lokalną na wysokości dz. 41/1 Przygodziczki (Przygodzicki 

numer porządkowy 53). Następnie granica strefy nadal kieruje się na południowy-zachód poprzez kompleksy 

leśne przecinając przysiółek Jezioro, w miejscowości Antonin na południe od tartaku przecina drogę krajową 

11. Następnie poprzez kompleksy leśne w kierunku północny-zachód przecinając kompleks stawów 

hodowlanych zmierza w kierunku miasta Odolanów. W miejscowości Huta (gmina Odolanów) granica strefy 

biegnie na północ przecinając drogę lokalną Odolanów – Huta na wysokości dz. 1096, kierując się dalej na 

północ wchodzi we wschodnią część miasta Odolanów, w którym to przecina drogę wojewódzka nr 444 na 

wysokości dz. 1925 następnie równolegle do ul. Bocznej przecinając ulicę Nadbaryczną na wysokości 

dz.1714/2 opuszcza tereny zabudowane miasta Odolanów. Kieruje się następnie na północ poprzez tereny 

głównie rolnicze przecinając drogi lokalne Gorzyce Małe – Gliśnica (na wysokości dz. 335 obręb Gliśnica) 

oraz Gorzyce Wielkie – Nabyszyce (na wysokości dz. 430 obr. Wierzbno). Granica strefy skręca na północny-

zachód i poprzez tereny pól uprawnych miejscowości Wierzbno omija zwartą zabudowę tej wsi oraz poprzez 

kompleks leśny przecina drogę krajową nr 36. Następnie kierując się nadal na północny wschód poprzez 

kompleks leśny oraz tereny pól uprawnych miejscowości wsi Jaskółki, Przybysławice, Rąbczyn (gmina 

Raszków) oraz Lewkowiec przecina drogi Ostrów Wielkopolski – Raszków na wysokości dz. 350/1 

Przybysławice (Przybysławice numer porządkowy 2A) oraz Raszków – Radłów na wysokości dz. 154/1 

Rąbczyn (Rąbczyn nr porządkowy 25). Ostatni fragment strefy poprzez tereny rolne oraz las łączy się 

z punktem wyjścia do tego opisu. Całość strefy zagrożonej znajduje się w granicach Powiatu Ostrowskiego. 

§ 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; 

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; 
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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. 

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; 
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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, Przygodzice, Odolanów 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  

w Ostrowie Wielkopolskim 

(-) Dariusz Hyhs 
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