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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzialdowie przypomina, ze zgodnie z § 1, ust. 1 pkt 1 a, b,
pkt 2 a, b, c, d rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.w
sprawie zarzadzenia srodkow zwiazanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow
(Dz. U. 2016, poz. 2091):
1) zakazuje sie:
a) organizowania targow, wystaw, pokazow lub konkursow z udzialem zywych kur, kaczek,
gesi, indykow, przepiorek, periic, strusi oraz innych bezgrzebieniowcow, gohtbi, bazantow i
kuropatw, z wylaczeniem lotow treningowych lub lotow konkursowych golebi,
b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaZy, oferowania do sprzedaZY, sprzedaZy,
dostarczania oraz kaZdego Innego sposobu zbycia ptak6w. 0 ktorych mowa w lit. a, na
targowiskach, ( ... ).
2) nakazuje sie:
a) odosobnienie drobiu lub innych ptak6w w gospodarstwie, w szczegolnosci w zamknietych
obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposob uniemozliwiajacy kontakt z drobiem
lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczajacy ich kontakt
z dzikimi ptakami,
b) zglaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w ktorych jest utrzymywany drob
lub inne ptaki, z wylaczeniem ptakow utrzymywanych stale w pomieszczeniach
mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposob wykluczajacy jego dostep do zbiornikow wodnych, do
ktorych dostep maja dzikie ptaki,
d) zglaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii wlasciwemu dla miejsca wysylki, co
najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji 0 planowanym przemieszczeniu
przesylek drobiu obejmujacych:
- rodzaj przesylki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, pisklat jednodniowych albo
jaj wylegowych,
- date przemieszczenia,
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- miejsce wysylki i miejsce przeznaczenia,
- liczbtt ptak6w.
e) przechowywanie paszy dla ptakow w spos6b zabezpieczajacy przed kontaktem z dzikimi
ptakami oraz ich odchodami, ( ... ).

Jednoczesnie zwracam uwage, ze golab to tez dr6b wiec nalezy zglaszac powiatowemu
lekarzowi weterynarii wlasciwemu dla miejsca wysylki, co najmniej na 24 godziny przed
przemieszczeniem, informacji 0 planowanym przemieszczeniu przesylek golebi.
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