
  

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2021 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W AUGUSTOWIE 

z dnia 3 marca 2021 r. 

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

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

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421), 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem 

zagrożonym” uznaje się obszar w granicach administracyjnych Miasta Augustów oraz miejscowości 

Topiłówka, Mazurki, Biernatki, Turówka, Żarnowo Trzecie, Żarnowo Drugie, Żarnowo Pierwsze, Uścianki, 

Netta Druga, Netta Pierwsza, Gliniski, Białobrzegi, Osowy Grąd, Twardy Róg, Rzepiski, Kolnica Ponizie, 

Góry, Czarnucha w granicach administracyjnych gminy Augustów i miejscowości Szczebra, Blizna, 

Strękowizna, Szczeberka, Nowinka w granicach administracyjnych gminy Nowinka. 

§ 2. Na obszarze zagrożonym nakazuje się: 

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, 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) 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. 

§ 3. Na obszarze zagrożonym  zakazuje się: 

1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; 

2) korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych 

z hodowlą drobiu, chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt 

w przypadku niektórych gatunków drobiu i zbiorniki te są dostatecznie chronione przed dostępem dzikiego 

ptactwa; 

3) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp 

dzikie ptactwo, chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków; 

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego; 

5) dokarmiania ptaków dzikich na obszarze zagrożenia. 
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§ 4. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego 

obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:  
 

             „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”. 

2. Tablice należy oznakować w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych. 

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

wewnętrznych. 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Burmistrzowi Miasta Augustów, Wójtowi Gminy Augustów, 

Wójtowi Gminy Nowinka oraz Sołtysom miejscowości położonych w obszarze zagrożonym. 

§ 6. Powyższe nakazy i zakazy obowiązują mieszkańców miejscowości na obszarze zagrożenia oraz osób 

czasowo przebywających na tym obszarze . 

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

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

jego uchylenia. 

§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie 

Marek Pirsztuk 
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