
Zgodnie z § 1. Rozporządzenia ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z: 

1) obszaru zapowietrzonego,

2) obszaru zagrożonego

 

Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się 
teren obejmujący: 

1) w powiecie gostyńskim, w gminie Poniec, miejscowości: Bogdanki, Łęka Wielka, Grodzisko, 
Łęka Mała, Żytowiecko, Teodozewo;

2) w powiecie gostyńskim, w gminie Krobia, miejscowości: Bukownica i Pijanowice;

3) w powiecie gostyńskim, w gminie Gostyń, miejscowości: Sikorzyn i Huby Pijanowskie.

 

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren 
obejmujący: 

1) w powiecie gostyńskim, w gminie Poniec, miejscowości: Dzięczyna, Poniec, Śmiłowo, 
Drzewce, Rokosowo, Bączylas, Czarkowo, Wydawy;

2) w powiecie gostyńskim, w gminie Krobia, miejscowości: Stara Krobia, Domachowo, 
Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo, Chumiętki, Krobia, Grabianowo, Kuczyna, Kuczynka, 
Ziemlin, Karzec, Pudliszki;

3) w powiecie gostyńskim, w gminie Gostyń, miejscowości: Siemowo, Kosowo, Stankowo, Stary 
Gostyń, Witoldowo, Czajkowo, Gola, Daleszyn, Gostyń, Brzezie, Czachorowo, Krajewice, 
Ziółkowo, Leciejewo;

4) w powiecie gostyńskim, w gminie Piaski, miejscowości: Podrzecze, Grabonóg, Bodzewko 
Pierwsze.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się: 

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych 
obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie; 

2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa; 

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 
oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw 
utrzymujących drób; 

5) posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego 
wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa.

 



Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się: 

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody 
właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego 
powiatowego lekarza weterynarii; 

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

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu 
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody 
właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez 
zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 

 

Na obszarze zagrożonym nakazuje się: 

1) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków; 

2) 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; 

3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub
z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków 
oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw 
utrzymujących drób.

 

Na obszarze zagrożonym zakazuje się: 

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych
ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego 
powiatowego lekarza weterynarii; 

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

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu 
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody 
właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody 
właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

 


