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Szanowni Państwo  

 

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej przypomina, że 

obowiązują restrykcje w zakresie utrzymywania drobiu, nałożone rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia 

środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które 

wprowadziło m.in. zakazy i nakazy w przedmiotowym zakresie:  

§  1. ust. 1 W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej 

wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we 

wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób: 

1) zakazuje się: 

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w 

tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki, 

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, 

zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; 

2) nakazuje się: 

a) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, 

do których mają dostęp dzikie ptaki, 

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany 

drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach 

mieszkalnych, 

c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków, 

d) przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez 

człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i 

dzikimi ptakami oraz ich odchodami, 
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e) karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym 

pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed 

dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami, 

f) lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków, 

g) powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły 

w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z 

utrzymywaniem drobiu, 

h) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji 

zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa w ust. 3. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej na bieżąco aktualizuje dane w 

zakresie wymagań weterynaryjnych oraz występowania chorób zakaźnych zwierząt  i 

udostępnia je pod linkiem : https://bip-bielsko.pl  

 

Z góry dziękuję za pomoc i współpracę  w zakresie rozpowszechniania informacji.  

 

Załącznik: 
Ulotka o zasadach bioasekuracji w miejscach utrzymywania drobiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Otrzymują:  

1. UM: Bielsko-Biała, Szczyrk, Czechowice-Dziedzice; 

2. UG: Wilamowice, Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice; 

3. BP ARiMR w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała ul. Boruty-Spiechowicza 24;  

4. Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Bielsku Białej, ul. Gen. Boruty Spiechowicza 24; 

5. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 40; 
6. Hodowcy drobiu; 

A/a 
I.H. 
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