Dz.U.2022.768 z dnia 2022.04.06
Wersja od: 6 kwietnia 2022r.
Wejscie vv z^'cie:
7 maja 2022 r.

ROZPORZ^DZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z daia 31 marca 2022 r.

w sprawie zarz^dzenia srodkow zwiqzanych z wystgpieaiem wysoce zjadliwej grypy ptakow
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz
zwalczaniu chorob zakaznych zwierz^t (Dz. U. z 2020 r.poz. 1421) zarzqdza si$, co nast^puje:

§1.
1. W zwi^zku z wystqpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow wywolanej wirusem grypy A podtypu
H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich eospodarstwach utrzvmujacych
drob:
l)zakazuje si?:

a) pojenia drobiu oraz ptakow utrzymywanych przez czlowieka wod^ ze zbiomikow, w tym
wod powierzchniowych, do kt6r>'ch majq dost^p dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwozenia na teren gospodarstwa, w ktorymjest utrzymywany drob, zwlok
dzikich ptakow lub tusz ptakow townych;
2) nakazuje si?:
a) utrzymywanie drobiu w sposob w)'kluczajqcyjego dost^p do zbiomikow wodnych, do
ktorych maj^ dost^p dzikie ptaki,

b) zgtaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w ktorychjest utrzymywany drob
lub inne ptaki, z wylqczeniem ptakow utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu, z wylqczeniem kaczek i g^si, w izolacji od dzikich ptakow,
d) przechowywanie paszy i sciotki dla drobiu i ptakow utrzymywanych przez cztowieka w
sposob zabezpieczaj^cy t? pasz^ i sciolk? przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami
oraz ich odchodami,

e) kannienie i pojenie drobiu i ptakow utrzymywanych przez czlowieka w zamkni^tym
pomieszczeniu lub ostoni^tym miejscu w sposob zabezpieczajqcy pasz<? i wod^ przed dost^pem
dzikich ptakow oraz ich odchodami,
f) lokalizowanie gniazd dla drobiu vvewn^trz budynkow,
g) powstrzymanie si? przez osoby, ktore w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyly w
polowaniu na ptaki towne, od \v>'konywania czynnosci zwiqzanych z utrzymywaniem drobiu,
h) dokonywanie codziennego przeglqdu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji
zawierajqcej infom-iacje o wystqpieniu objawow klinicznych, o ktorych mowa w ust. 3.
2. W gospodarstwach utrzymuji^cych drob prowadz^cych dziatalnosc nadzorowana, o ktorej mowa w
art. 1 pkt 1 lit. n ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz^t oraz zwalczaniu chorob
zakaznych zwierzqt, nakazuje si^ ponadto:
1) w przypadku wystqpienia zagrozenia epizootycznego - wyposazenie takiego gospodarstwa w
maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniajqcej mozliwosc ich wytozenia przed:

a) wejsciami do budynkow invventarskich i wyjsciami z tych budynkow albo zastosowanie w
tym gospodarstwie innych rozwi^zan technicznych pozwalaj^cych na oczyszczenie i odkazenie
obuwia przed wejsciami do takich budynkow i wyjsciami z nich,
b) wjazdami do tego gospodarstwa i wyjazdami z niego albo zainstalowanie w tym
gospodarstwie niecek dezynfekcyjnych lub innych urzqdzen zapewniajqcych dezynfekcj? k6^
pojazdow wjezdzaj^cych do tego gospodarstwa lub z niego wyjezdzajqcych
- przy C2ym szerokosc tych mat albo niecek nie powinna bye mniejsza niz szerokosc wjazdow do
tego gospodarstwa i wyjazdow z niego, a ich dhigosc - nie mniejsza niz obwod najwi?kszego kola
srodka transportu wjezdzajqcego do tego gospodarstwa lub z niego wyjezdzaj^cego;
2) stosowanie przez osoby wchodz^ce do budynkow, w ktorychjest utrzymywany drob:
a) srodkow bezpieczenstwa biologicznego i ochrony osobistej, w tym odziezy ochronnej oraz
obuwia ochronnego przeznaczonych do uzytku wy^cznie w danym budynku,
b) oczyszczania i dezynfekcji obuwia;
3) oczyszczanie i odkazanie sprz^tu i narz^sdzi uzywanych do utrzymywania drobiu przed kazdym
ich uzyciem, ajezeli sq uzywane wyl^cznie w danym budynku - co najmniej raz dziennie;
4) prowadzenie i przechowywanie w tym gospodarstwie przez rok dokumentacji dotyczqcej
zakupu, przyj^cia i zuzycia srodkow odkazajqcych, terminu wykonania czynnosci deratyzacji i
dezynfekcji oraz daty padni^cia zwierz^t i liczby zwlok padtych zwierz^t przekazanych do
unieszkodliwienia;

5) wdrozenie procedur w zakresie zapobiegania przedostawaniu si^ dzikiego ptactwa do kumikow
i miejsc przechowywania paszy i sciolki oraz przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji;
6) prowadzenie rejestru srodkow transportu do przewozu drobiujaj, paszy lub produktow
ubocznych pochodzenia zwierz^cego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w zwi^zku z art. 2 ust. 2
rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 pazdziemika 2009
r. okreslaj^cego przepisy sanitarne dotycz^ce produktow ubocznych pochodzenia zwierz^cego i
produktow pochodnych, nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi, i uchylaj^cego
rozporz^dzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporz^dzenie o produktach ubocznych pochodzenia
zwierz^cego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, zpozn. zm.) wjezdzajqcych nateren tego
gospodarstwa oraz rejestru wejsc osob do pomieszczeri, w ktorychjest utrzymywany drob;
7) wyposazenie tego gospodarstwa w przeznaczony wy^cznie do uzytku przez to gospodarstwo
kontener do przetrzymywania zwlok padtego drobiu lub wydzielenie w tym gospodarstwie
pomieszczenia przeznaczonego wy^cznie do przetrzymywania takich zwiok; ten kontener i to
pomieszczenie zabezpiecza si? przed dost^pem gryzoni, zwierz^t domowych i dzikich;
8) usuwanie padlego drobiu do kontenera lub pomieszczenia przeznaczonych do przetrzymywania
zwtok pad^ego drobiu - nic rzadziej niz raz dziennie;
9) wyposazenie tego gospodarstwa w srodki odkazajqce w ilosci umozliwiaj^cej biez^cq
dezynlekcj? co najmniej przez 7 dni oraz utrzymywanie mat dezynfekcyjnych albo niecek
dezynfekcyjnych lub innych urz^dzen zapevvniaj^cych dezynfekcj? \v stanie zapewiiiajqcym
skutecznosc uzytego srodka odkazaj^cego;
10) zabezpieczenie znajduj^cych si? na terenie tego gospodarstwa zbiomikow wodnych przed
dost?pem ptakow wolno zyjqcych;
11) utrzymywanie czystosci i porz^dku woko} budynkow inwentarskich oraz miejsc, w ktorych s^
przechowywane pasza i sciolka, w tym regulame wykaszanie roslinnosci i uprz^tanie pozostalosci
pasz i sciolki;
12) wyposazenie tego gospodarstwa w wydzielone miejsca do:

a) skladowania srodkow odkazaj^cych, zabezpieczone przed dost^pem osob
nieupowaznionych,
b) sktadowania obomika, paszy i sciolki,

c) przetrzymywania produktow leczniczych weterynaryjnych, w ktorych zapewnia si? warunki
gwarantujqce niezniieniony stan tych produktow, zabezpieczone przed dost^pem osob
nieupowaznionych;

13) posiadanie - w pr2ypadku gdy w tym gospodarstwie utrzymuje si? wi^cej niz 350 sztuk drobiu
sredniorocznie - planu bioasekuracji uwzgl^dniajqcego profil produkcji tego gospodarstwa,
obejmujqcego co najmniej:
a) ustanowienie "czystych" i "brudnych" strefdla osob wykonujqcych czynnosci zwi^zane z
utrzymywaniem drobiu,

b) ustanowienie rozwi^zan dotyczqcych sposobu wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu,
pasz, sciolki, materiatow pomocniczych oraz sprz^tu i urzqdzen wykorzystywanych w chowie i
hodowli drobiu,

c) procedury dotyczqce czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeri, srodkow transportu i

wyposazenia oraz higieny osob wykonujacych czynnosci zwiqzane z utrzymywaniem drobiu,
d) procedury w zakresie zwalczania szkodnikow,
e) ustanowienie rozwi4zan majqcych na celu rozdzielenie poszczegolnych stad drobiu
utrzymywanych w tym gospodarstwie oraz unikni^cie bezposredniego lub posredniego
kontaktu utrzymywanego drobiu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierz^cego.
3. Posiadacz drobiu niezwtocznie zavviadamia organ Inspekcji Weterynar^'jnej albo najblizszy podmiot
swiadczqcy ustugi z zakresu medycyny weter>'naryjnej o wystqpieniu u drobiu nast^pujqcych objawow
klinicznych:
1) zwi^kszonej smiertelnosci;
2) spadku pobierania paszy i wody;

3) objawow nerwowych. takichjak: drgawki, skr^ty szyi, paraliz nog i skrzydel lub niezbomosc
ruchow;
4) dusznosci;

5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) naglego spadku niesnosci.

4. Dzierzawcy lub zarzqdcy obwodow bwieckich zglaszaj^ organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo
najblizszemu podmiotowi swiadcz^cemu ustugi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki
zwi^kszonej smiertelnosci dzikich ptakow - niezwtocznie po zaobserwowaniu tych przypadkow.
§ 2. Traci moc rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie
zarz^dzenia srodkow zwi^zanych z wyst^pieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow (Dz. U.poz. 722).
§ 3. Rozporzqdzenie wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogtoszenia.

' Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dziatem administracji rz^dowej - rolnictwo, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 pazdziernika 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dzia^ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

