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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie zwalczania grypy ptaków2)

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69,
poz. 625, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
i tryb zwalczania oraz zapobiegania wyst´powaniu
grypy ptaków, a w szczególnoÊci:

1) sposób i tryb post´powania przy podejrzeniu wy-
stàpienia grypy ptaków oraz stwierdzeniu:

a) wysoce zjadliwej grypy ptaków,

b) grypy ptaków o niskiej zjadliwoÊci;

2) Êrodki stosowane przy zwalczaniu:

a) wysoce zjadliwej grypy ptaków,

b) grypy ptaków o niskiej zjadliwoÊci;

3) sposób zapobiegania przeniesieniu wirusów gry-
py ptaków na inne gatunki zwierzàt;

4) procedury czyszczenia i odka˝ania;

5) warunki i sposób ponownego umieszczania zwie-
rzàt w gospodarstwach;

6) warunki i sposób wprowadzania szczepieƒ inter-
wencyjnych i ochronnych drobiu lub innych pta-
ków przeciwko grypie ptaków.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) grypa ptaków — zaka˝enie drobiu lub innych pta-
ków wywo∏ane wirusami grypy typu A:

a) podtypu H5 lub H7 lub

b) z indeksem do˝ylnej zjadliwoÊci (IVPI) u 6-ty-
godniowych kurczàt wynoszàcym powy˝ej 1,2;

2) wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) — zaka˝enie
drobiu lub innych ptaków wywo∏ane wirusami
grypy ptaków:

a) podtypu H5 lub H7, z sekwencjami genomu ko-
dujàcymi liczne aminokwasy zasadowe w miej-
scu ci´cia czàsteczki hemaglutyniny podobny-
mi do sekwencji obserwowanych w innych wi-
rusach wysoce zjadliwej grypy ptaków, wskazu-
jàcych na mo˝liwoÊç rozszczepienia czàsteczki
hemaglutyniny przez wi´kszoÊç proteaz gospo-
darza, lub

b) z indeksem do˝ylnej zjadliwoÊci (IVPI) u 6-ty-
godniowych kurczàt wynoszàcym powy˝ej 1,2;

3) grypa ptaków o niskiej zjadliwoÊci (LPAI) — zaka-
˝enie drobiu lub innych ptaków wywo∏ane wirusa-
mi grypy ptaków podtypu H5 lub H7 innymi ni˝
okreÊlone w pkt 2;

4) drób — ptaki hodowane lub utrzymywane w gos-
podarstwie w celach rozp∏odowych, produkcji
mi´sa lub jaj spo˝ywczych, pozyskiwania innych
produktów lub odtworzenia zasobów ptactwa ∏ow-
nego;

5) dzikie ptaki — ptaki ˝yjàce na wolnoÊci, które nie
sà hodowane lub utrzymywane w gospodarstwie;

6) inne ptaki — ptaki inne ni˝ drób, które sà hodowa-
ne lub utrzymywane w gospodarstwie;

7) zarejestrowane rzadkie rasy drobiu lub innych pta-
ków — rasy zagro˝one drobiu lub innych ptaków,
dla których sà realizowane programy ochrony za-
sobów genetycznych w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospo-
darskich;

8) gospodarstwo — obiekty budowlane, przestrzenie
wolne lub inne miejsca, gdzie sà hodowane lub
utrzymywane drób lub inne ptaki, w tym zak∏ady
wyl´gu drobiu, cyrki, ogrody zoologiczne, targi
i ptaszarnie, z wy∏àczeniem rzeêni, Êrodków trans-
portu, miejsc lub stacji kwarantanny, posterunków
kontroli granicznej i laboratoriów upowa˝nionych
do przechowywania izolatów wirusa grypy pta-
ków;

9) gospodarstwo komercyjne — gospodarstwo,
w którym drób jest hodowany lub utrzymywany
w celu umieszczenia na rynku;

10) gospodarstwo niekomercyjne — gospodarstwo,
w którym ptaki sà utrzymywane na potrzeby w∏as-
ne gospodarstwa lub jako zwierz´ta domowe
w rozumieniu przepisów o ochronie zwierzàt;

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà posta-
nowienia dyrektywy Rady 2005/94/WE z dnia 20 grud-
nia 2005 r. w sprawie wspólnotowych Êrodków zwalcza-
nia grypy ptaków i uchylajàcej dyrektyw´ 92/40/EWG
(Dz. Urz. UE L 10 z 14.01.2006, str. 16).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 17,
poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz
z 2007 r. Nr 133, poz. 920.



11) gospodarstwo kontaktowe — gospodarstwo,
z którego lub do którego mog∏a zostaç przeniesio-
na grypa ptaków;

12) grupa drobiu — stado lub stada drobiu o jedno-
znacznym statusie epizootycznym w odniesieniu
do grypy ptaków, obj´te nadzorem urz´dowym,
kontrolà i Êrodkami bezpieczeƒstwa biologiczne-
go, hodowane lub utrzymywane w gospodarstwie
lub gospodarstwach obj´tych jednakowymi Êrod-
kami bezpieczeƒstwa biologicznego;

13) grupa innych ptaków — stado lub stada innych pta-
ków o jednoznacznym statusie epizootycznym
w odniesieniu do grypy ptaków, obj´te nadzorem
urz´dowym, kontrolà i Êrodkami bezpieczeƒstwa
biologicznego, hodowane lub utrzymywane w gos-
podarstwie lub gospodarstwach obj´tych jedna-
kowymi Êrodkami bezpieczeƒstwa biologicznego;

14) stado — drób lub inne ptaki znajdujàce si´ w jed-
nej jednostce produkcyjnej;

15) jednostka produkcyjna — gospodarstwo albo
cz´Êç gospodarstwa, które zosta∏y uznane przez
urz´dowego lekarza weterynarii za ca∏kowicie nie-
zale˝ne od innych cz´Êci tego gospodarstwa pod
wzgl´dem usytuowania i obs∏ugi drobiu lub in-
nych ptaków;

16) drób lub inne ptaki podejrzane o zaka˝enie — drób
lub inne ptaki, u których za ˝ycia lub po Êmierci,
w wyniku badaƒ klinicznych lub laboratoryjnych,
stwierdzono wyst´powanie objawów klinicznych
lub zmian patologicznych, niepozwalajàcych na
wykluczenie grypy ptaków;

17) nadzór urz´dowy — monitorowanie, w kierunku
grypy ptaków, statusu epizootycznego drobiu lub
innych ptaków, lub ssaków hodowanych lub utrzy-
mywanych w gospodarstwie;

18) kontrola urz´dowa — czynnoÊci majàce na celu
sprawdzenie realizacji obowiàzków okreÊlonych
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdro-
wia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt, rozporzàdzeniu oraz w decyzjach wy-
danych przez powiatowego lekarza weterynarii
w zwiàzku ze zwalczaniem grypy ptaków;

19) zabijanie — uÊmiercanie drobiu, innych ptaków
lub ssaków w celu innym ni˝ spo˝ycie przez ludzi;

20) ubój — uÊmiercanie poprzez wykrwawienie drobiu
lub ssaków w celu ich spo˝ycia przez ludzi;

21) usuni´cie — zbieranie, transportowanie, przecho-
wywanie, prze∏adunek, przetwarzanie oraz wyko-
rzystywanie lub usuwanie produktów ubocznych
pochodzenia zwierz´cego w sposób okreÊlony
w przepisach:

a) rozporzàdzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 paêdziernika
2002 r. ustanawiajàcego przepisy sanitarne
dotyczàce produktów ubocznych pochodzenia
zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia

przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002,
str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92,
z póên. zm.), zwanego dalej „rozporzàdzeniem
nr 1774/2002”, lub

b) wydanych przez Komisj´ Europejskà zgodnie
z art. 64 ust. 2 dyrektywy Rady 2005/94/WE
z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnoto-
wych Êrodków zwalczania grypy ptaków i uchy-
lajàcej dyrektyw´ 92/40/EWG (Dz. Urz. UE L 10
z 14.01.2006, str. 16), zwanej dalej „dyrektywà
2005/94/WE”;

22) podejrzenie wystàpienia ogniska grypy ptaków —
gospodarstwo, w którym powiatowy lekarz wete-
rynarii podejrzewa wystàpienie grypy ptaków;

23) ognisko — gospodarstwo, w którym powiatowy
lekarz weterynarii stwierdzi∏ gryp´ ptaków;

24) ognisko pierwotne — pierwsze wyznaczone w da-
nym powiecie ognisko lub ognisko niepowiàzane
epizootycznie z innym ogniskiem w tym samym
powiecie;

25) strategia DIVA — strategi´ szczepienia umo˝liwia-
jàcà odró˝nienie zwierzàt zaka˝onych od zwierzàt
zaszczepionych w wyniku przeprowadzenia badaƒ
laboratoryjnych w kierunku obecnoÊci przeciwcia∏
dla szczepu terenowego wirusa grypy ptaków
i przy wykorzystaniu nieszczepionych ptaków
wskaênikowych;

26) ssak — zwierz´ z gromady ssaki (Mammalia),
z wy∏àczeniem cz∏owieka.

Rozdzia∏ 2

Sposób i tryb post´powania przy podejrzeniu
wystàpienia grypy ptaków

§ 3. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, po otrzyma-
niu zawiadomienia o podejrzeniu wystàpienia grypy
ptaków, podejmuje niezw∏ocznie nast´pujàce czynno-
Êci majàce na celu wykrycie albo wykluczenie tej cho-
roby:

1) niezw∏ocznie obejmuje gospodarstwo nadzorem
urz´dowym;

2) przeprowadza dochodzenie epizootyczne;

3) nakazuje:

a) posiadaczowi zwierzàt dokonanie spisu wszyst-
kich kategorii drobiu, innych ptaków oraz ssa-
ków utrzymywanych w gospodarstwie, z wy-
szczególnieniem dla ka˝dej kategorii liczby
zwierzàt pad∏ych, wykazujàcych objawy klinicz-
ne grypy ptaków, niewykazujàcych objawów
klinicznych grypy ptaków, w tym tak˝e zwierzàt
pad∏ych, wyklutych lub urodzonych w okresie
podejrzenia o t´ chorob´; spis udost´pnia si´
na ˝àdanie powiatowego lekarza weterynarii,
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b) codzienne aktualizowanie spisu, o którym mo-
wa w lit. a,

c) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kur-
nikach lub innych zamkni´tych miejscach lub
obiektach budowlanych,

d) stosowanie, zgodnie z jego zaleceniami, przy
wejÊciach i wjazdach do gospodarstwa oraz
wyjÊciach i wyjazdach z gospodarstwa oraz
przy wejÊciach i wyjÊciach z pomieszczeƒ i do
pomieszczeƒ, w których sà utrzymywane drób
lub inne ptaki, produktów biobójczych w rozu-
mieniu przepisów o produktach biobójczych,
zwanych dalej „produktami biobójczymi”;

4) zakazuje przemieszczania:

a) drobiu lub innych ptaków z gospodarstwa i do
gospodarstwa,

b) jaj z gospodarstwa;

5) okreÊla warunki przemieszczania z gospodarstwa
i do gospodarstwa osób, ssaków utrzymywanych
w gospodarstwie, Êrodków transportu i urzàdzeƒ.

2. Je˝eli niemo˝liwe jest odosobnienie drobiu lub
innych ptaków w kurnikach lub innych zamkni´tych
obiektach budowlanych z uwagi na ich dobrostan,
powiatowy lekarz weterynarii nakazuje umieszczenie
tych zwierzàt w innym miejscu w gospodarstwie
w sposób:

1) uniemo˝liwiajàcy kontakt z drobiem lub innymi
ptakami utrzymywanymi w innych gospodar-
stwach;

2) ograniczajàcy ich kontakt z dzikimi ptakami.

3. Dopuszcza si´, po wyra˝eniu zgody przez powia-
towego lekarza weterynarii, przemieszczanie z gospo-
darstwa zw∏ok drobiu lub innych ptaków, mi´sa dro-
biowego, wyrobów mi´snych pozyskanych z drobiu,
pasz, narz´dzi, odpadów i Êció∏ki, a tak˝e nawozów
naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach
i nawo˝eniu, zwanych dalej „nawozami naturalnymi”,
oraz innych przedmiotów lub substancji, które mog∏y-
by przenieÊç wirusa grypy ptaków.

4. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e, w ramach
dochodzenia epizootycznego, pobraç próbki do badaƒ
laboratoryjnych od zwierzàt z innych gospodarstw 
bez podejmowania w tych gospodarstwach Êrodków
okreÊlonych w ust. 1—3.

5. Ârodki, o których mowa w ust. 1 pkt 3—5 oraz
w ust. 2 i 3, stosuje si´ do dnia wykluczenia przez po-
wiatowego lekarza weterynarii grypy ptaków.

§ 4. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie
przeprowadzonej analizy ryzyka oraz majàc na wzgl´-
dzie zastosowane Êrodki ochronne i miejsce przezna-
czenia ptaków lub produktów z nich pozyskanych, mo-
˝e wyraziç zgod´ na niestosowanie Êrodków, o któ-
rych mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4 lit. a oraz
ust. 2 i 3.

2. Powiatowy lekarz weterynarii, uwzgl´dniajàc
wyniki dochodzenia epizootycznego, mo˝e wyraziç
zgod´ na niestosowanie w gospodarstwie niekomer-
cyjnym, w którym sà utrzymywane inne ptaki, Êrod-
ków okreÊlonych w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. d.

3. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e wyraziç zgo-
d´ na przemieszczanie jaj konsumpcyjnych z gospo-
darstwa:

1) bezpoÊrednio do zatwierdzonego zak∏adu wytwa-
rzajàcego lub przetwarzajàcego produkty jajeczne
w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu (WE)
nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajàcym szcze-
gólne przepisy dotyczàce higieny w odniesieniu
do ˝ywnoÊci pochodzenia zwierz´cego (Dz. Urz.
UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z póên. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45,
str. 14), zwanym dalej „rozporzàdzeniem
nr 853/2004”, w za∏àczniku III w sekcji X w rozdzia-
le II, w celu ich przetworzenia w sposób okreÊlony
w rozporzàdzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny Êrodków spo˝ywczych (Dz. Urz.
UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), zwa-
nym dalej „rozporzàdzeniem nr 852/2004”, w za-
∏àczniku II w rozdziale XI, je˝eli:

a) ka˝da partia jaj zosta∏a przed wysy∏kà zaplom-
bowana przez urz´dowego lekarza weterynarii
nadzorujàcego gospodarstwo pochodzenia jaj
lub pod jego nadzorem i pozostanie zaplombo-
wana w czasie transportu do zak∏adu przezna-
czenia,

b) urz´dowy lekarz weterynarii nadzorujàcy gos-
podarstwo pochodzenia jaj poinformuje o pla-
nowanej wysy∏ce jaj powiatowego lekarza we-
terynarii w∏aÊciwego dla zak∏adu przeznaczenia,

c) powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa
w lit. b, zapewni, ˝e:

— jaja pochodzàce z gospodarstwa, w którym
podejrzewa si´ wystàpienie grypy ptaków,
b´dà do czasu ich przetworzenia przechowy-
wane oddzielnie od innych jaj znajdujàcych
si´ w tym zak∏adzie,

— skorupy z jaj, o których mowa w tiret pierw-
szym, zostanà usuni´te,

— opakowania jaj zostanà zniszczone lub
oczyszczone i odka˝one w sposób zapewnia-
jàcy zniszczenie wirusa grypy ptaków,

— transport jaj, o których mowa w tiret pierw-
szym, na terenie zak∏adu b´dzie odbywa∏ si´
w oczyszczonych i odka˝onych Êrodkach
transportu,

— transport jaj, o którym mowa w lit. a, b´dzie
odbywa∏ si´ przy zastosowaniu Êrodków
bezpieczeƒstwa biologicznego;

2) w celu ich usuni´cia.
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§ 5. 1. Na podstawie wst´pnych wyników docho-
dzenia epizootycznego, w szczególnoÊci gdy gospo-
darstwo znajduje si´ na obszarze, gdzie wyst´puje du-
˝a liczba gospodarstw, w których sà utrzymywane
drób lub inne ptaki, lub liczebnoÊç drobiu lub innych
ptaków w tym gospodarstwie jest wysoka, powiatowy
lekarz weterynarii mo˝e dodatkowo:

1) zastosowaç w tym gospodarstwie Êrodki, o któ-
rych mowa w § 6, w odniesieniu do drobiu lub in-
nych ptaków, a tak˝e jednostek produkcyjnych,
w których sà utrzymywane drób lub inne ptaki po-
dejrzane o zaka˝enie wirusem grypy ptaków;

2) okreÊliç wokó∏ tego gospodarstwa tymczasowy
obszar kontroli.

2. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera od drobiu
lub innych ptaków zabitych w gospodarstwie, w spo-
sób okreÊlony w § 6, próbki do badaƒ laboratoryjnych
w celu wykrycia albo wykluczenia grypy ptaków.

3. Na tymczasowym obszarze kontroli powiatowy
lekarz weterynarii mo˝e wprowadziç czasowe ograni-
czenia w przemieszczaniu:

1) drobiu, innych ptaków, jaj oraz Êrodków transpor-
tu wykorzystywanych do ich transportu;

2) ssaków utrzymywanych w gospodarstwach.

4. Czasowe ograniczenia w przemieszczaniu ssa-
ków utrzymywanych w gospodarstwach wprowadza
si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝ 72 godziny, chyba ˝e wy-
stàpi∏y szczególne okolicznoÊci wymagajàce przed∏u-
˝enia okresu, na który ustanowiono te ograniczenia.

5. W gospodarstwach znajdujàcych si´ na tymcza-
sowym obszarze kontroli powiatowy lekarz weteryna-
rii, je˝eli jest to konieczne, stosuje Êrodki okreÊlone
w § 3 ust. 1 pkt 3—5 oraz ust. 2 i 3.

Rozdzia∏ 3

Sposób i tryb post´powania przy stwierdzeniu
wysoce zjadliwej grypy ptaków

§ 6. 1. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku
stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospo-
darstwie wyznacza je jako ognisko choroby i stosuje
Êrodki okreÊlone w § 3 ust. 1 pkt 2—5 i ust. 2 i 3 oraz:

1) nakazuje:

a) niezw∏oczne zabicie pod nadzorem urz´dowym
drobiu lub innych ptaków w sposób wyklucza-
jàcy rozprzestrzenianie si´ grypy ptaków,
w szczególnoÊci podczas ich transportu,

b) usuni´cie pod nadzorem urz´dowym zw∏ok
drobiu lub innych ptaków oraz jaj znajdujàcych
si´ w gospodarstwie,

c) zniszczenie lub obróbk´, w sposób zapewniajà-
cy zniszczenie wirusa grypy ptaków, produktów
ubocznych pochodzenia zwierz´cego, paszy
oraz przedmiotów i substancji, które mog∏y zo-
staç ska˝one wirusem tej choroby,

d) odka˝enie Êció∏ki oraz nawozów naturalnych,
które mog∏y zostaç ska˝one wirusem grypy
ptaków;

2) zakazuje przemieszczania z gospodarstwa i do
gospodarstwa innych ptaków oraz ssaków utrzy-
mywanych w gospodarstwach, z wy∏àczeniem
ssaków przebywajàcych wy∏àcznie w pomieszcze-
niach mieszkalnych;

3) ustala miejsce, w którym znajdujà si´:

a) drób wykluty z jaj pozyskanych w gospodar-
stwie w okresie mi´dzy dniem prawdopodob-
nego wystàpienia w gospodarstwie wysoce
zjadliwej grypy ptaków a dniem zastosowania
Êrodków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3—5
i ust. 2 i 3, oraz obejmuje ten drób nadzorem
urz´dowym i podejmuje czynnoÊci,

b) mi´so pozyskane z drobiu pochodzàcego z gos-
podarstwa i poddanego ubojowi w okresie
mi´dzy dniem prawdopodobnego wystàpienia
w gospodarstwie wysoce zjadliwej grypy pta-
ków a dniem zastosowania Êrodków, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 3—5 i ust. 2 i 3, oraz na-
kazuje jego usuni´cie pod nadzorem urz´do-
wym,

c) jaja pozyskane w gospodarstwie w okresie
mi´dzy dniem prawdopodobnego wystàpienia
w gospodarstwie wysoce zjadliwej grypy pta-
ków a dniem zastosowania Êrodków, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 3—5 i ust. 2 i 3, oraz
nakazuje ich usuni´cie pod nadzorem urz´do-
wym.

2. Po usuni´ciu z gospodarstwa zw∏ok drobiu lub
innych ptaków obiekty budowlane lub inne miejsca,
w których przebywa∏y drób lub inne ptaki, Êrodki
transportu wykorzystywane do transportu drobiu lub
innych ptaków, ich zw∏ok lub mi´sa, paszy, Êció∏ki lub
nawozów naturalnych oraz inne przedmioty lub sub-
stancje, które mog∏y zostaç ska˝one wirusem wysoce
zjadliwej grypy ptaków, czyÊci si´ i odka˝a pod nadzo-
rem urz´dowym powiatowego lekarza weterynarii.

3. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e zastosowaç
w gospodarstwie dodatkowe Êrodki zapobiegajàce
rozprzestrzenianiu si´ wirusa wysoce zjadliwej grypy
ptaków na dzikie ptaki.

4. W przypadku wyznaczenia ogniska pierwotnego
wysoce zjadliwej grypy ptaków izolat wirusa:

1) poddaje si´ badaniom laboratoryjnym w celu
ustalenia podtypu wirusa;

2) niezw∏ocznie przekazuje si´ do laboratorium refe-
rencyjnego Wspólnoty.

§ 7. 1. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e, na pod-
stawie przeprowadzonej analizy ryzyka, wyraziç zgod´
na niestosowanie Êrodków, o których mowa w § 6
ust. 1 pkt 1 lit. a:

1) je˝eli drób lub inne ptaki nie stwarzajà ryzyka roz-
przestrzeniania si´ wysoce zjadliwej grypy ptaków,

Dziennik Ustaw Nr 239 — 16997 — Poz. 1752



2) w przypadku wyznaczenia ogniska wysoce zjadli-
wej grypy ptaków w gospodarstwie niekomercyj-
nym, cyrku, ogrodzie zoologicznym, sklepie zoolo-
gicznym, rezerwacie przyrody lub na ogrodzonym
obszarze, gdzie drób lub inne ptaki sà utrzymywa-
ne lub hodowane na potrzeby pokazów zwierzàt,
edukacji, ochrony i zachowania zagro˝onych ga-
tunków lub zarejestrowanych rzadkich ras drobiu
lub innych ptaków, prowadzenia podstawowych
lub stosowanych badaƒ naukowych,

3) w przypadku wyznaczenia ogniska wysoce zjadli-
wej grypy ptaków w gospodarstwie sk∏adajàcym
si´ co najmniej z dwóch jednostek produkcyj-
nych

— je˝eli nie uniemo˝liwia to zwalczania tej choroby.

2. W przypadku wyra˝enia zgody na niestosowa-
nie Êrodków okreÊlonych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a powia-
towy lekarz weterynarii:

1) nakazuje odosobnienie drobiu lub innych ptaków
w kurnikach lub innych zamkni´tych miejscach lub
obiektach budowlanych;

2) obejmuje drób lub inne ptaki nadzorem urz´do-
wym oraz przeprowadza badania;

3) zakazuje przemieszczania drobiu lub innych pta-
ków do czasu uzyskania wyników badaƒ laborato-
ryjnych wykluczajàcych obecnoÊç wirusa wysoce
zjadliwej grypy ptaków, z wy∏àczeniem przemiesz-
czania drobiu lub innych ptaków z gospodarstwa
do rzeêni lub innego gospodarstwa znajdujàcego
si´ na terytorium:

a) Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, je˝eli w∏aÊci-
we organy tego paƒstwa wyrazi∏y na to zgod´.

3. Je˝eli niemo˝liwe jest odosobnienie drobiu lub
innych ptaków w kurnikach lub innych zamkni´tych
obiektach budowlanych z uwagi na ich dobrostan,
powiatowy lekarz weterynarii nakazuje umieszczenie
tych zwierzàt w innym miejscu w gospodarstwie
w sposób:

1) uniemo˝liwiajàcy kontakt z drobiem lub innymi
ptakami utrzymywanymi w innych gospodar-
stwach;

2) ograniczajàcy ich kontakt z dzikimi ptakami.

§ 8. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e wyraziç
zgod´ na transport jaj bezpoÊrednio do zak∏adu wy-
twarzajàcego lub przetwarzajàcego produkty jajeczne
w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu nr 853/2004
w za∏àczniku III w sekcji X w rozdziale II, w celu ich
przetworzenia w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu
nr 852/2004 w za∏àczniku II w rozdziale XI, je˝eli sà
spe∏nione warunki okreÊlone w § 4 ust. 3 pkt 1.

§ 9. 1. W gospodarstwach uznanych w wyniku do-
chodzenia epizootycznego za gospodarstwa kontakto-
we powiatowy lekarz weterynarii:

1) stosuje Êrodki okreÊlone w § 3 ust. 1 pkt 3—5
i ust. 2 i 3 do dnia wykluczenia wysoce zjadliwej
grypy ptaków;

2) pobiera od zabitych ptaków próbki do badaƒ labo-
ratoryjnych w celu potwierdzenia lub wykluczenia
zaka˝enia wirusem wysoce zjadliwej grypy pta-
ków;

3) mo˝e zastosowaç Êrodki okreÊlone w § 6, w szcze-
gólnoÊci gdy gospodarstwo kontaktowe znajduje
si´ na obszarze, gdzie wyst´puje du˝a liczba gos-
podarstw, w których sà utrzymywane drób lub in-
ne ptaki, lub liczebnoÊç drobiu lub innych ptaków
w tym gospodarstwie jest wysoka, przy czym Êro-
dek, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, mo˝e
byç zastosowany przez powiatowego lekarza we-
terynarii po uwzgl´dnieniu kryteriów okreÊlonych
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

2. W przypadku stwierdzenia wysoce zjadliwej gry-
py ptaków w gospodarstwie kontaktowym obiekty bu-
dowlane lub inne miejsca, w których przebywa∏y drób
lub inne ptaki, Êrodki transportu wykorzystywane do
transportu drobiu lub innych ptaków, ich zw∏ok lub
mi´sa, paszy, Êció∏ki lub nawozów naturalnych oraz
inne przedmioty lub substancje, które mog∏y zostaç
ska˝one wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, czy-
Êci si´ i odka˝a.

§ 10. 1. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku
wyznaczenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków
okreÊla obszar:

1) zapowietrzony, o promieniu co najmniej 3 km wo-
kó∏ ogniska tej choroby;

2) zagro˝ony, o promieniu co najmniej 10 km wokó∏
ogniska tej choroby.

2. Obszary zapowietrzony i zagro˝ony okreÊla si´,
uwzgl´dniajàc:

1) wyniki dochodzenia epizootycznego;

2) warunki geograficzne, w szczególnoÊci granice na-
turalne;

3) lokalizacj´ i odleg∏oÊci pomi´dzy gospodarstwa-
mi, w których jest utrzymywany drób, oraz liczeb-
noÊç stad drobiu;

4) drogi przemieszczania drobiu lub innych ptaków
oraz struktur´ obrotu nimi;

5) lokalizacj´ rzeêni oraz miejsc, w których drób lub
inne ptaki mogà byç zabijane lub poddawane ubo-
jowi;

6) Êrodki transportu i sprz´t wykorzystywane do
transportu drobiu lub innych ptaków, ich zw∏ok,
Êció∏ki lub nawozów naturalnych, w szczególnoÊci
do rzeêni, oraz liczb´ osób nadzorujàcych prze-
mieszczanie wewnàtrz tych obszarów.

3. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e, przy
uwzgl´dnieniu kryteriów okreÊlonych w ust. 2, ustano-
wiç obszary zamkni´te wokó∏ lub w sàsiedztwie obsza-
rów zapowietrzonego lub zagro˝onego.
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4. Je˝eli okreÊlany obszar zapowietrzony, zagro˝o-
ny lub obszar zamkni´ty ustanowiony zgodnie z ust. 3
obejmuje terytorium innego ni˝ Rzeczpospolita Polska
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, G∏ówny
Lekarz Weterynarii przy jego okreÊlaniu wspó∏pracuje
z w∏aÊciwymi organami tego paƒstwa.

5. W przypadku stwierdzenia wysoce zjadliwej gry-
py ptaków u innych ptaków utrzymywanych w gospo-
darstwie niekomercyjnym, ogrodzie zoologicznym,
cyrku, sklepie zoologicznym, rezerwacie przyrody lub
na ogrodzonym obszarze, gdzie inne ptaki sà utrzymy-
wane lub hodowane na potrzeby pokazów zwierzàt,
edukacji, ochrony i zachowania zagro˝onych gatun-
ków lub zarejestrowanych rzadkich ras drobiu lub in-
nych ptaków, prowadzenia podstawowych lub stoso-
wanych badaƒ naukowych, powiatowy lekarz wetery-
narii mo˝e wyraziç zgod´ na niestosowanie Êrodków
w zakresie okreÊlania obszaru zapowietrzonego i ob-
szaru zagro˝onego oraz Êrodków, które majà zastoso-
wanie na tych obszarach, je˝eli nie uniemo˝liwia to
zwalczania tej choroby.

§ 11. 1. Na obszarze zapowietrzonym urz´dowy le-
karz weterynarii:

1) niezw∏ocznie sporzàdza spis wszystkich gospo-
darstw;

2) przeprowadza niezw∏ocznie kontrole wszystkich
gospodarstw komercyjnych, po∏àczone z bada-
niem klinicznym drobiu lub innych ptaków, a je˝e-
li jest to konieczne, pobiera próbki do badaƒ labo-
ratoryjnych;

3) prowadzi dokumentacj´ dotyczàcà kontroli, o któ-
rych mowa w pkt 2, i sporzàdza protokó∏ tych kon-
troli zawierajàcy dokonane ustalenia;

4) przeprowadza kontrole wszystkich gospodarstw
niekomercyjnych przed up∏ywem okresu, o któ-
rym mowa w § 16;

5) sprawuje dodatkowy nadzór nad wszystkimi gos-
podarstwami, w celu ustalenia ryzyka rozprze-
strzeniania si´ wirusa wysoce zjadliwej grypy pta-
ków.

2. W gospodarstwach znajdujàcych si´ na obsza-
rze zapowietrzonym powiatowy lekarz weterynarii:

1) nakazuje:

a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kur-
nikach lub innych zamkni´tych obiektach bu-
dowlanych lub w innym miejscu w gospodar-
stwie w sposób:

— uniemo˝liwiajàcy kontakt z drobiem lub inny-
mi ptakami utrzymywanymi w innych gos-
podarstwach,

— ograniczajàcy ich kontakt z dzikimi ptakami,

b) niezw∏oczne usuni´cie zw∏ok drobiu lub innych
ptaków,

c) niezw∏oczne czyszczenie i odka˝anie Êrodków
transportu i sprz´tu wykorzystywanych do trans-
portu drobiu lub innych ptaków, ich mi´sa, paszy,
Êció∏ki lub nawozów naturalnych, innych Êrod-
ków transportu wje˝d˝ajàcych do gospodarstwa
lub z niego wyje˝d˝ajàcych oraz innych przed-
miotów lub substancji, które mog∏y zostaç ska˝o-
ne wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

d) stosowanie Êrodków bezpieczeƒstwa biologicz-
nego przez osoby wchodzàce do gospodarstwa
lub z niego wychodzàce, w celu wykluczenia
rozprzestrzeniania si´ wysoce zjadliwej grypy
ptaków,

e) posiadaczowi zwierzàt:

— prowadzenie wykazu osób wchodzàcych do
gospodarstwa lub z niego wychodzàcych,
z wy∏àczeniem pomieszczeƒ mieszkalnych;
wykaz udost´pnia si´ na ˝àdanie powiato-
wego lekarza weterynarii,

— niezw∏oczne informowanie go o zwi´kszo-
nej zachorowalnoÊci lub ÊmiertelnoÊci lub
znacznym obni˝eniu produkcyjnoÊci zwie-
rzàt utrzymywanych w gospodarstwie;

2) zakazuje:

a) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadza-
nia do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssa-
ków utrzymywanych w gospodarstwach,

b) wywo˝enia lub rozrzucania Êció∏ki lub nawozów
naturalnych,

c) organizowania targów, wystaw, pokazów lub
konkursów, gdzie sà gromadzone drób lub inne
ptaki,

d) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu
odtworzenia zasobów ptactwa ∏ownego,

e) przemieszczania i transportu drobiu lub innych
ptaków, w tym pisklàt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpocz´cia nieÊnoÊci, a tak˝e
ich zw∏ok i jaj z gospodarstw znajdujàcych si´
na obszarze zapowietrzonym drogami, z wy∏à-
czeniem prywatnych dróg dojazdowych do gos-
podarstw oraz transportu kolejowego,

f) transportu mi´sa drobiowego z rzeêni, zak∏a-
dów rozbioru oraz ch∏odni, chyba ˝e mi´so to
zosta∏o pozyskane:

— z drobiu pochodzàcego spoza obszaru zapo-
wietrzonego oraz nie by∏o przechowywane
i transportowane z mi´sem drobiowym po-
zyskanym z drobiu pochodzàcego z obszaru
zapowietrzonego lub

— co najmniej 21 dni przed dniem prawdopo-
dobnego wprowadzenia wirusa wysoce zja-
dliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz
by∏o przechowywane i transportowane
z mi´sem drobiowym pozyskanym nie póê-
niej ni˝ na 21 dni przed dniem prawdopodob-
nego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej
grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu po-
chodzàcego z obszaru zapowietrzonego;
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3) mo˝e, w celach zapobiegawczych, nakazaç ubój
lub zabicie drobiu lub innych ptaków na terenie
gospodarstwa.

3. Je˝eli niemo˝liwe jest odosobnienie drobiu lub
innych ptaków w kurnikach lub innych zamkni´tych
obiektach budowlanych z uwagi na ich dobrostan,
powiatowy lekarz weterynarii nakazuje umieszczenie
tych zwierzàt w innym miejscu w gospodarstwie
w sposób:

1) uniemo˝liwiajàcy kontakt z drobiem i innymi pta-
kami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;

2) ograniczajàcy ich kontakt z dzikimi ptakami.

4. Wykazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e tiret
pierwszym, mo˝na nie prowadziç w ogrodach zoolo-
gicznych i rezerwatach przyrody, gdzie odwiedzajàcy
nie majà dost´pu do miejsc, w których sà utrzymywa-
ne ptaki.

5. Ârodka, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie
stosuje si´ w odniesieniu do ssaków utrzymywanych
wy∏àcznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemajà-
cych:

1) kontaktu z drobiem i innymi ptakami;

2) dost´pu do klatek lub miejsc, w których sà utrzy-
mywane drób lub inne ptaki.

6. Ârodka, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e i f,
nie stosuje si´ w odniesieniu do transportu przez ob-
szar zapowietrzony drogami lub kolejà bez roz∏adunku
lub zatrzymywania si´.

§ 12. 1. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e wyra-
ziç zgod´ na przemieszczanie nawozów naturalnych
z gospodarstwa znajdujàcego si´ na obszarze zapo-
wietrzonym do wyznaczonego przez niego zak∏adu,
w celu przetworzenia lub tymczasowego przechowy-
wania i póêniejszego przetworzenia w sposób okreÊ-
lony w przepisach rozporzàdzenia nr 1774/2002 lub
przepisach Komisji Europejskiej wydanych zgodnie
z art. 64 ust. 2 dyrektywy 2005/94/WE.

2. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e równie˝ wy-
raziç zgod´ na transport:

1) drobiu z gospodarstwa znajdujàcego si´ na obsza-
rze zapowietrzonym bezpoÊrednio do wyznaczo-
nej przez niego rzeêni w celu natychmiastowego
poddania ubojowi, je˝eli:

a) w gospodarstwie pochodzenia:
— urz´dowy lekarz weterynarii przeprowadzi∏

badanie kliniczne drobiu w okresie 24 godzin
przed wys∏aniem go do uboju,

— pobrano, je˝eli jest to konieczne, od drobiu
próbki do badaƒ laboratoryjnych i uzyskano
wyniki wykluczajàce zaka˝enie wirusem wy-
soce zjadliwej grypy ptaków,

b) powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia rzeêni zosta∏ po-
informowany o planowanym terminie przywo-
zu drobiu i wyrazi∏ zgod´ na jego przyj´cie;

2) drobiu spoza obszaru zapowietrzonego bezpo-
Êrednio do wyznaczonej przez niego rzeêni znajdu-
jàcej si´ na obszarze zapowietrzonym w celu na-
tychmiastowego poddania ubojowi oraz na póê-
niejsze przemieszczanie mi´sa pozyskanego z tego
drobiu, je˝eli powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia rzeêni zosta∏
poinformowany o planowanym terminie przywo-
zu drobiu i wyrazi∏ zgod´ na jego przyj´cie;

3) pisklàt jednodniowych pochodzàcych z gospo-
darstw znajdujàcych si´ na obszarze zapowietrzo-
nym bezpoÊrednio do wyznaczonego przez niego
gospodarstwa znajdujàcego si´ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, w szczególnoÊci znajdujàce-
go si´ poza obszarem zapowietrzonym i zagro˝o-
nym;

4) pisklàt jednodniowych wyklutych z jaj pochodzà-
cych z gospodarstw znajdujàcych si´ poza obsza-
rem zapowietrzonym lub zagro˝onym bezpoÊred-
nio do wyznaczonego przez niego gospodarstwa
znajdujàcego si´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w szczególnoÊci znajdujàcego si´ poza
obszarem zapowietrzonym i zagro˝onym, je˝eli
w zak∏adzie wyl´gu drobiu jaja wyl´gowe oraz wy-
klute z nich piskl´ta nie mia∏y kontaktu z jajami wy-
l´gowymi oraz piskl´tami pochodzàcymi ze stad
drobiu znajdujàcych si´ na obszarze zapowietrzo-
nym lub zagro˝onym;

5) drobiu odchowanego do rozpocz´cia nieÊnoÊci,
bezpoÊrednio do wyznaczonego przez niego gos-
podarstwa, w którym nie jest utrzymywany drób,
w szczególnoÊci znajdujàcego si´ na obszarze za-
powietrzonym lub zagro˝onym, je˝eli:

a) urz´dowy lekarz weterynarii przeprowadzi∏ ba-
danie kliniczne drobiu lub innych ptaków w gos-
podarstwie pochodzenia, w szczególnoÊci dro-
biu przeznaczonego do transportu,

b) pobrano, je˝eli jest to konieczne, od drobiu
próbki do badaƒ laboratoryjnych i uzyskano
wyniki wykluczajàce zaka˝enie wirusem wysoce
zjadliwej grypy ptaków;

6) jaj wyl´gowych bezpoÊrednio do wyznaczonego
przez niego zak∏adu wyl´gu drobiu znajdujàcego
si´ na obszarze zapowietrzonym lub z gospodar-
stwa znajdujàcego si´ na obszarze zapowietrzo-
nym bezpoÊrednio do wyznaczonego przez niego
zak∏adu wyl´gu drobiu, je˝eli urz´dowy lekarz
weterynarii przeprowadzi∏ badanie stad rodziciel-
skich, z których pochodzà jaja wyl´gowe, i wyklu-
czy∏ wysoce zjadliwà gryp´ ptaków;

7) jaj konsumpcyjnych bezpoÊrednio:

a) do wyznaczonego przez niego zak∏adu pakowa-
nia jaj, je˝eli jaja zosta∏y umieszczone w pojem-
nikach jednorazowych oraz zastosowano Êrod-
ki bezpieczeƒstwa biologicznego okreÊlone
przez tego lekarza,
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b) do zak∏adu wytwarzajàcego lub przetwarzajà-
cego produkty jajeczne w sposób okreÊlony
w rozporzàdzeniu nr 853/2004 w za∏àczniku III
w sekcji X w rozdziale II, w celu ich przetworze-
nia w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu
nr 852/2004 w za∏àczniku II w rozdziale XI lub

c) w celu ich usuni´cia;

8) zw∏ok drobiu lub innych ptaków bezpoÊrednio
w celu ich usuni´cia.

§ 13. 1. Je˝eli powiatowy lekarz weterynarii wyra-
zi∏ zgod´, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1, drób
transportuje si´ w Êrodkach transportu zaplombowa-
nych przez powiatowego lekarza weterynarii lub pod
jego nadzorem.

2. Je˝eli powiatowy lekarz weterynarii wyrazi∏ zgo-
d´, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 3:

1) drób transportuje si´ w sposób okreÊlony w ust. 1;

2) w trakcie transportu oraz w gospodarstwie prze-
znaczenia stosuje si´ Êrodki bezpieczeƒstwa biolo-
gicznego;

3) po przywiezieniu pisklàt jednodniowych gospo-
darstwo przeznaczenia obejmuje si´ nadzorem
urz´dowym;

4) w gospodarstwie przeznaczenia znajdujàcym si´
poza obszarem zapowietrzonym lub zagro˝onym
przywieziony drób pozostawia si´ co najmniej
przez 21 dni.

3. Je˝eli powiatowy lekarz weterynarii wyrazi∏ zgo-
d´, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 5:

1) drób odchowany do rozpocz´cia nieÊnoÊci trans-
portuje si´ w sposób okreÊlony w ust. 1;

2) po przywiezieniu drobiu gospodarstwo przezna-
czenia obejmuje si´ nadzorem urz´dowym;

3) w gospodarstwie przeznaczenia znajdujàcym si´
poza obszarem zapowietrzonym lub zagro˝onym
przywieziony drób pozostawia si´ co najmniej
przez 21 dni.

4. Je˝eli powiatowy lekarz weterynarii wyrazi∏ zgo-
d´, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 6:

1) jaja wyl´gowe i ich opakowania poddaje si´ odka-
˝aniu oraz znakuje si´ w sposób umo˝liwiajàcy
identyfikacj´ miejsca pochodzenia tych jaj;

2) jaja wyl´gowe transportuje si´ w sposób okreÊlo-
ny w ust. 1;

3) w wyznaczonym zak∏adzie wyl´gu drobiu stosuje
si´ Êrodki bezpieczeƒstwa biologicznego okreÊlo-
ne przez powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊci-
wego dla miejsca po∏o˝enia tego zak∏adu.

5. Je˝eli powiatowy lekarz weterynarii wyrazi∏ zgo-
d´, o której mowa w § 12 ust. 2, Êrodki transportu
i sprz´t wykorzystywane do transportu drobiu lub in-

nych ptaków, ich mi´sa, jaj lub zw∏ok czyÊci si´ i odka-
˝a pod nadzorem urz´dowym powiatowego lekarza
weterynarii niezw∏ocznie po zakoƒczeniu transportu.

§ 14. 1. Drób, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1,
mo˝e zostaç poddany ubojowi, je˝eli:

1) urz´dowy lekarz weterynarii odpowiedzialny za
wyznaczonà rzeêni´ przeprowadzi∏ szczegó∏owe
badanie przedubojowe drobiu;

2) do czasu uboju drób by∏ trzymany w sposób za-
pewniajàcy brak kontaktu z innym drobiem, a jego
ubój b´dzie przeprowadzony w odr´bnym cyklu
produkcyjnym lub w innym czasie ni˝ ubój innego
drobiu.

2. Powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia rzeêni informuje powia-
towego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za wy-
sy∏k´ drobiu, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1,
o poddaniu ubojowi tego drobiu.

3. Po poddaniu ubojowi drobiu, o którym mowa
w § 12 ust. 2 pkt 1:

1) rzeêni´ czyÊci si´ i odka˝a;

2) urz´dowy lekarz weterynarii przeprowadza bada-
nie poubojowe drobiu;

3) mi´so pozyskane z tego drobiu znakuje si´ zna-
kiem jakoÊci zdrowotnej okreÊlonym w przepisach
rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie produkcji pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego wyprodukowa-
nych na obszarach podlegajàcych ograniczeniom
(Dz. U. Nr 71, poz. 492 oraz z 2007 r. Nr 102,
poz. 705);

4) pozyskiwanie, rozbiór, transport, przechowywanie
lub przetwarzanie mi´sa, o którym mowa w pkt 3,
odbywa si´ w sposób zapewniajàcy brak kontaktu
z mi´sem drobiowym przeznaczonym na rynek
wewnàtrzwspólnotowy lub rynek paƒstw trzecich.

4. Mi´so, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, nie mo˝e
byç umieszczane na rynku wewnàtrzwspólnotowym
oraz rynku paƒstw trzecich, chyba ˝e:

1) zosta∏o poddane przetworzeniu okreÊlonemu
w przepisach rozporzàdzenia wymienionego
w ust. 3 pkt 3;

2) Komisja Europejska postanowi inaczej zgodnie
z art. 64 ust. 3 dyrektywy 2005/94/WE.

§ 15. 1. Drób, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 2,
mo˝e zostaç poddany ubojowi, je˝eli do czasu uboju
by∏ trzymany w sposób zapewniajàcy brak kontaktu
z drobiem pochodzàcym z obszaru zapowietrzonego,
a jego ubój b´dzie przeprowadzony w odr´bnym cyk-
lu produkcyjnym lub w innym czasie ni˝ ubój drobiu
pochodzàcego z obszaru zapowietrzonego.
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2. Powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia rzeêni informuje powia-
towego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za wy-
sy∏k´ drobiu, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 2,
o poddaniu ubojowi tego drobiu.

3. Po poddaniu ubojowi drobiu, o którym mowa
w § 12 ust. 2 pkt 2:

1) pozyskiwanie, rozbiór, transport, przechowywanie
lub przetwarzanie mi´sa pozyskanego z tego dro-
biu odbywa si´ w sposób zapewniajàcy brak kon-
taktu z mi´sem pozyskanym z drobiu pochodzàce-
go z obszaru zapowietrzonego;

2) usuwa si´ produkty uboczne pochodzenia zwierz´-
cego.

§ 16. 1. Ârodki okreÊlone w § 11 ust. 1—3 stosuje
si´ co najmniej przez 21 dni, liczàc od dnia zakoƒcze-
nia wst´pnego czyszczenia i odka˝ania ogniska choro-
by, lecz nie krócej ni˝ do dnia przeprowadzenia przez
powiatowego lekarza weterynarii badaƒ w gospo-
darstwach po∏o˝onych na obszarze zapowietrzonym
i uzyskania wyników wykluczajàcych obecnoÊç wirusa
grypy ptaków.

2. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 1, na
obszarze zapowietrzonym stosuje si´ Êrodki okreÊlone
w § 17 ust. 1 a˝ do up∏ywu okresu, o którym mowa
w § 17 ust. 4.

§ 17. 1. Na obszarze zagro˝onym powiatowy lekarz
weterynarii:

1) niezw∏ocznie sporzàdza spis wszystkich gospo-
darstw komercyjnych;

2) nakazuje:

a) niezw∏oczne czyszczenie i odka˝anie Êrodków
transportu i sprz´tu wykorzystywanych do
transportu drobiu lub innych ptaków, ich mi´sa,
paszy, Êció∏ki lub nawozów naturalnych oraz in-
nych przedmiotów lub substancji, które mog∏y
zostaç ska˝one wirusem wysoce zjadliwej grypy
ptaków,

b) stosowanie Êrodków bezpieczeƒstwa biologicz-
nego przez osoby wchodzàce do gospodarstwa
lub z niego wychodzàce, w celu wykluczenia
rozprzestrzeniania si´ wysoce zjadliwej grypy
ptaków,

c) niezw∏oczne informowanie o zwi´kszonej za-
chorowalnoÊci lub ÊmiertelnoÊci lub znacznym
obni˝eniu produkcyjnoÊci zwierzàt utrzymywa-
nych w gospodarstwie;

3) zakazuje:

a) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowa-
nego do rozpocz´cia nieÊnoÊci i pisklàt jedno-
dniowych, oraz jaj na obszarze zagro˝onym, chy-
ba ˝e powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgod´
na takie przemieszczanie przy zastosowaniu
okreÊlonych przez niego Êrodków bezpieczeƒ-
stwa biologicznego zapobiegajàcych rozprze-
strzenianiu si´ wysoce zjadliwej grypy ptaków,

b) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odcho-
wanego do rozpocz´cia nieÊnoÊci i pisklàt jed-
nodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeêni,
zak∏adów pakowania jaj, zak∏adów wytwarza-
jàcych lub przetwarzajàcych produkty jajeczne
znajdujàcych si´ poza obszarem zagro˝onym,

c) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzy-
mywany drób, i wprowadzania do tego gos-
podarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssa-
ków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba
˝e powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgod´
na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie,

d) wywo˝enia lub rozrzucania Êció∏ki lub nawozów
naturalnych, chyba ˝e powiatowy lekarz wete-
rynarii wyrazi zgod´ na takie wywo˝enie lub
rozrzucanie,

e) organizowania targów, wystaw, pokazów lub
konkursów, gdzie sà gromadzone drób lub inne
ptaki,

f) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu
odtworzenia zasobów ptactwa ∏ownego.

2. Ârodka, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, nie
stosuje si´ w odniesieniu do transportu przez obszar
zagro˝ony drogami lub kolejà bez roz∏adunku lub za-
trzymywania si´.

3. Ârodka, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, nie
stosuje si´ w odniesieniu do ssaków utrzymywanych
wy∏àcznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemajà-
cych:

1) kontaktu z drobiem lub innymi ptakami;

2) dost´pu do klatek lub miejsc, w których sà utrzy-
mywane drób lub inne ptaki.

4. Ârodki okreÊlone w ust. 1 stosuje si´ co najmniej
przez 30 dni, liczàc od dnia zakoƒczenia wst´pnego
czyszczenia i odka˝ania ogniska.

§ 18. 1. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e wyra-
ziç zgod´ na:

1) przemieszczanie nawozów naturalnych z gospo-
darstwa znajdujàcego si´ na obszarze zagro˝onym
do wyznaczonego przez niego zak∏adu, w celu
przetworzenia lub tymczasowego przechowywa-
nia i póêniejszego przetworzenia w sposób okreÊ-
lony w przepisach rozporzàdzenia nr 1774/2002 lub
przepisach Komisji Europejskiej wydanych zgod-
nie z art. 64 ust. 2 dyrektywy 2005/94/WE;

2) transport drobiu bezpoÊrednio do wyznaczonej
przez niego rzeêni w celu natychmiastowego pod-
dania ubojowi, je˝eli sà spe∏nione warunki okreÊ-
lone w § 12 ust. 2 pkt 1 i § 14 ust. 2;

3) transport drobiu spoza obszaru zapowietrzonego
lub zagro˝onego bezpoÊrednio do wyznaczonej
przez niego rzeêni znajdujàcej si´ na obszarze za-
gro˝onym, w celu natychmiastowego poddania
ubojowi oraz na póêniejsze przemieszczanie mi´sa
pozyskanego z tego drobiu;
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4) transport drobiu odchowanego do rozpocz´cia
nieÊnoÊci, bezpoÊrednio do gospodarstwa znajdu-
jàcego si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w którym nie jest utrzymywany drób; gospodar-
stwo po przywiezieniu drobiu obejmuje si´ nadzo-
rem urz´dowym;

5) transport pisklàt jednodniowych bezpoÊrednio do
gospodarstwa znajdujàcego si´ na terytorium:

a) Rzeczypospolitej Polskiej, przy zastosowaniu
okreÊlonych przez niego Êrodków bezpieczeƒ-
stwa biologicznego i obj´ciu gospodarstwa
przeznaczenia nadzorem urz´dowym, lub

b) innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, je˝eli:
— piskl´ta wyklu∏y si´ z jaj wyl´gowych pocho-

dzàcych z gospodarstwa znajdujàcego si´
poza obszarem zapowietrzonym i zagro˝o-
nym,

— w zak∏adzie wyl´gu drobiu jaja wyl´gowe oraz
wyklute z nich piskl´ta nie mia∏y kontaktu z ja-
jami wyl´gowymi oraz piskl´tami pochodzà-
cymi ze stad drobiu znajdujàcych si´ na ob-
szarze zapowietrzonym lub zagro˝onym;

6) transport jaj wyl´gowych bezpoÊrednio do wyzna-
czonego przez niego zak∏adu wyl´gu drobiu znaj-
dujàcego si´ na obszarze zagro˝onym lub poza
nim, je˝eli jaja wyl´gowe i ich opakowania zosta∏y
przed wysy∏kà poddane odka˝aniu, a ich oznako-
wanie umo˝liwia identyfikacj´ miejsca pochodze-
nia tych jaj;

7) transport jaj konsumpcyjnych bezpoÊrednio:

a) do wyznaczonego przez powiatowego lekarza
weterynarii zak∏adu pakowania jaj, je˝eli jaja
zosta∏y umieszczone w pojemnikach jednorazo-
wych oraz zastosowano Êrodki bezpieczeƒstwa
biologicznego okreÊlone przez tego lekarza,

b) do zak∏adu wytwarzajàcego lub przetwarzajàce-
go produkty jajeczne w sposób okreÊlony w roz-
porzàdzeniu nr 853/2004 w za∏àczniku III w sek-
cji X w rozdziale II, w celu ich przetwo-
rzenia w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu
nr 852/2004 w za∏àczniku II w rozdziale XI lub

c) w celu ich usuni´cia.

2. Je˝eli powiatowy lekarz weterynarii wyrazi∏ zgo-
d´, o której mowa w ust. 1 pkt 4, po przywiezieniu dro-
biu odchowanego do rozpocz´cia nieÊnoÊci, gospo-
darstwo przeznaczenia obejmuje si´ nadzorem urz´-
dowym, a drób ten pozostawia si´ w tym gospodar-
stwie co najmniej przez 21 dni.

3. Je˝eli powiatowy lekarz weterynarii wyrazi∏ zgo-
d´, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, przywiezione
piskl´ta jednodniowe pozostawia si´ w gospodar-
stwie przeznaczenia co najmniej przez 21 dni.

§ 19. 1. W przypadku ustanowienia, zgodnie z § 10
ust. 3, obszaru zamkni´tego, wokó∏ lub w sàsiedztwie
obszarów zagro˝onego lub zapowietrzonego, powia-
towy lekarz weterynarii mo˝e zastosowaç:

1) niektóre lub wszystkie Êrodki, o których mowa
w § 11 ust. 1—3 i § 17 ust. 1;

2) po uwzgl´dnieniu kryteriów okreÊlonych w za∏àcz-
niku nr 1 do rozporzàdzenia, Êrodki eliminujàce ry-
zyko rozprzestrzeniania si´ wysoce zjadliwej grypy
ptaków, w tym nakazaç zapobiegawczy ubój lub
zabicie drobiu lub innych ptaków w gospodar-
stwach lub na obszarach zagro˝onych znajdujà-
cych si´ na tym obszarze zamkni´tym.

2. Ponowne umieszczanie drobiu lub innych pta-
ków w gospodarstwach, w których zastosowano Êrodki
okreÊlone w ust. 1 pkt 2, odbywa si´ w sposób okreÊ-
lony przez powiatowego lekarza weterynarii.

§ 20. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, na podsta-
wie przeprowadzonej analizy ryzyka, mo˝e wyraziç
zgod´ na niestosowanie Êrodków okreÊlonych w:

1) § 11 ust. 1—3 i § 17 ust. 1 — w przypadku wyzna-
czenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków
w zak∏adzie wyl´gu drobiu,

2) § 11 ust. 1 pkt 2—5, ust. 2 pkt 2 lit. e i f, § 17 ust. 1
pkt 3 lit. a—c — w przypadku wyznaczenia ogniska
wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie
niekomercyjnym, ogrodzie zoologicznym, cyrku,
sklepie zoologicznym, rezerwacie przyrody lub na
ogrodzonym obszarze, gdzie drób lub inne ptaki sà
utrzymywane lub hodowane na potrzeby pokazów
zwierzàt, edukacji, ochrony i zachowania zagro˝o-
nych gatunków lub zarejestrowanych rzadkich ras
drobiu lub innych ptaków, prowadzenia podstawo-
wych lub stosowanych badaƒ naukowych,

3) § 11 ust. 1—3 i § 17 ust. 1 — w przypadku wyzna-
czenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków,
w odniesieniu do przemieszczania go∏´bi poczto-
wych w obr´bie obszarów zapowietrzonych i za-
gro˝onych oraz z tych obszarów i do tych obsza-
rów, a tak˝e zastosowaç inne Êrodki w stosunku do
tych ptaków

— je˝eli nie uniemo˝liwia to zwalczania tej choroby.

2. Je˝eli powiatowy lekarz weterynarii wyrazi∏ zgo-
d´, o której mowa w ust. 1, drób, w tym piskl´ta jed-
nodniowe, inne ptaki, jaja wyl´gowe, Êció∏ka lub na-
wozy naturalne mogà byç przedmiotem handlu wy-
∏àcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba
˝e Komisja Europejska postanowi inaczej zgodnie
z art. 64 ust. 3 dyrektywy 2005/94/WE.

§ 21. Powiatowy lekarz weterynarii oprócz Êrod-
ków, o których mowa w § 1—19, mo˝e wprowadziç
dodatkowe Êrodki bezpieczeƒstwa biologicznego
w gospodarstwach znajdujàcych si´ na obszarach za-
powietrzonych, zagro˝onych lub obszarach zamkni´-
tych, wokó∏ lub w sàsiedztwie obszaru zapowietrzone-
go lub zagro˝onego ustanowionych zgodnie z § 10
ust. 3, lub w odniesieniu do grup drobiu lub innych
ptaków, obejmujàce w szczególnoÊci ograniczenia
w przemieszczaniu osób lub pojazdów.
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§ 22. 1. W przypadku podejrzenia wystàpienia lub
stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków w rzeêni
lub Êrodkach transportu powiatowy lekarz weteryna-
rii w gospodarstwie pochodzenia drobiu lub innych
ptaków podejmuje niezw∏ocznie czynnoÊci majàce na
celu wykrycie lub wykluczenie tej choroby oraz naka-
zuje w:

1) rzeêni:

a) na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka,
niezw∏oczne zabicie lub poddanie ubojowi dro-
biu znajdujàcego si´ w rzeêni, pod nadzorem
urz´dowym,

b) oddzielne przechowywanie, pod nadzorem
urz´dowym, mi´sa drobiowego i produktów
ubocznych pozyskanych z drobiu poddanego
ubojowi, o którym mowa w lit. a, mi´sa i pro-
duktów ubocznych pozyskanych z innego dro-
biu, który móg∏ zostaç ska˝ony w rzeêni w trak-
cie uboju lub produkcji, do dnia zakoƒczenia
tych czynnoÊci,

c) niezw∏oczne usuni´cie, pod nadzorem urz´do-
wym, mi´sa drobiowego i produktów ubocz-
nych, o których mowa w lit. b, je˝eli potwier-
dzono wystàpienie wysoce zjadliwej grypy pta-
ków;

2) Êrodku transportu:

a) na podstawie przeprowadzonej analizy ryzy-
ka, zabicie, poddanie ubojowi lub kwarantan-
nie drobiu lub innych ptaków, pod nadzorem
urz´dowym; przepisy § 3 stosuje si´ odpo-
wiednio,

b) oddzielne przechowywanie, pod nadzorem
urz´dowym, mi´sa drobiowego i produktów
ubocznych pozyskanych z drobiu poddanego
ubojowi, o którym mowa w lit. a, mi´sa i pro-
duktów ubocznych pozyskanych z innego dro-
biu, który móg∏ zostaç ska˝ony w trakcie uboju
lub produkcji, do dnia zakoƒczenia tych czynno-
Êci,

c) niezw∏oczne usuni´cie, pod nadzorem urz´do-
wym, mi´sa drobiowego i produktów ubocz-
nych, o których mowa w lit. b, je˝eli potwierdzo-
no wystàpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków.

2. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e wyraziç zgo-
d´ na przemieszczanie drobiu lub innych ptaków do
innego miejsca, w którym zostanà zabite, poddane
ubojowi lub kwarantannie.

3. W przypadku podejrzenia wystàpienia lub
stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków w poste-
runku kontroli granicznej graniczny lekarz weterynarii
nakazuje stosowanie Êrodków okreÊlonych w ust. 1
pkt 2.

4. Graniczny lekarz weterynarii mo˝e wyraziç zgo-
d´ na:

1) zastosowanie Êrodków, o których mowa w ust. 2;

2) niestosowanie Êrodków okreÊlonych w ust. 1
pkt 2 lit. a, je˝eli pozosta∏y drób lub inne ptaki znaj-
dujàce si´ w posterunku kontroli granicznej nie
mia∏y kontaktu z drobiem lub innymi ptakami po-
dejrzanymi o zaka˝enie.

§ 23. 1. W przypadku podejrzenia wystàpienia lub
stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków w rzeêni,
posterunku kontroli granicznej lub Êrodkach transpor-
tu powiatowy lub graniczny lekarz weterynarii oprócz
Êrodków okreÊlonych w § 22 mo˝e tak˝e:

1) przeprowadziç dochodzenie epizootyczne;

2) nakazaç przeprowadzenie, pod nadzorem urz´do-
wym, czyszczenia i odka˝ania obiektów budowla-
nych, w których przebywa∏y drób lub inne ptaki,
Êrodków transportu wykorzystywanych do trans-
portu drobiu lub innych ptaków oraz innych przed-
miotów, które mog∏y zostaç ska˝one wirusem wy-
soce zjadliwej grypy ptaków;

3) zastosowaç Êrodki okreÊlone w:

a) § 3 ust. 1 pkt 3—5 oraz ust. 2 i 3 — w gospodar-
stwie pochodzenia drobiu, u którego stwierdzo-
no wysoce zjadliwà gryp´ ptaków, i w gospo-
darstwach kontaktowych,

b) § 6 — w gospodarstwie pochodzenia drobiu,
w przypadku potwierdzenia wystàpienia wyso-
ce zjadliwej grypy ptaków;

4) zakazaç wprowadzania drobiu lub innych ptaków do
rzeêni, posterunku kontroli granicznej lub u˝ywania
Êrodka transportu wykorzystywanego do ich trans-
portu co najmniej przez 24 godziny od zakoƒczenia
czyszczenia i odka˝ania, o którym mowa w pkt 2;
w przypadku posterunku kontroli granicznej zakaz
mo˝e zostaç rozszerzony na inne zwierz´ta.

2. Izolat wirusa grypy ptaków pozyskany z drobiu
lub innych ptaków w rzeêni, posterunku kontroli gra-
nicznej lub Êrodkach transportu poddaje si´ badaniom
laboratoryjnym w celu ustalenia podtypu wirusa.

§ 24. O podejrzeniu wystàpienia lub stwierdzeniu
grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
G∏ówny Lekarz Weterynarii informuje Komisj´ Euro-
pejskà. Sposób przekazywania i zakres przekazywa-
nych informacji sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do roz-
porzàdzenia.

Rozdzia∏ 4

Sposób i tryb post´powania w przypadku
stwierdzenia grypy ptaków o niskiej zjadliwoÊci

§ 25. 1. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku
stwierdzenia w gospodarstwie grypy ptaków o niskiej
zjadliwoÊci wyznacza je jako ognisko oraz na podsta-
wie przeprowadzonej analizy ryzyka i po uwzgl´dnie-
niu kryteriów okreÊlonych w za∏àczniku nr 3 do rozpo-
rzàdzenia:

1) stosuje Êrodki okreÊlone w § 3 ust. 1 pkt 1—3
i pkt 5 oraz ust. 2 i 3;
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2) nakazuje:

a) uÊmiercenie drobiu lub innych ptaków z gatun-
ków, u których stwierdzono gryp´ ptaków o nis-
kiej zjadliwoÊci, utrzymywanych w gospodar-
stwie, przeprowadzane pod nadzorem urz´do-
wym, w sposób wykluczajàcy rozprzestrzenia-
nie si´ choroby; nakaz mo˝e zostaç rozszerzony
na inne ptaki w gospodarstwie, je˝eli po prze-
prowadzeniu analizy ryzyka zostanie stwierdzo-
ne, ˝e ptaki te stwarzajà ryzyko rozprzestrzenie-
nia si´ tej choroby, w tym na gospodarstwa,
które w wyniku dochodzenia epizootycznego
zosta∏y uznane za gospodarstwa kontaktowe,

b) usuni´cie, pod nadzorem urz´dowym, zw∏ok
oraz jaj wyl´gowych znajdujàcych si´ w gospo-
darstwie,

c) poddanie obróbce przedmiotów lub substancji,
które mog∏y zostaç ska˝one, lub ich usuni´cie
w sposób okreÊlony przez urz´dowego lekarza
weterynarii,

d) odka˝enie Êció∏ki lub nawozów naturalnych,

e) po uÊmierceniu drobiu lub innych ptaków nie-
zw∏oczne czyszczenie i odka˝enie obiektów bu-
dowlanych lub innych miejsc, w których prze-
bywa∏y drób lub inne ptaki, Êrodków transpor-
tu wykorzystywanych do transportu drobiu lub
innych ptaków, ich zw∏ok lub mi´sa, paszy,
Êció∏ki lub nawozów naturalnych oraz innych
przedmiotów lub substancji, które mog∏y zo-
staç ska˝one wirusem grypy ptaków o niskiej
zjadliwoÊci;

3) zakazuje:

a) przed uÊmierceniem przemieszczania drobiu
lub innych ptaków z gospodarstwa i do gospo-
darstwa,

b) przemieszczania z gospodarstwa i do gospodar-
stwa ssaków utrzymywanych w gospodarstwie,
z wy∏àczeniem ssaków utrzymywanych wy∏àcz-
nie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemajà-
cych:

— kontaktu z drobiem lub innymi ptakami
utrzymywanymi w gospodarstwie,

— dost´pu do klatek lub miejsc, w których sà
utrzymywane drób lub inne ptaki;

4) ustala miejsca, w których znajdujà si´ jaja wyl´go-
we zebrane w gospodarstwie w okresie pomi´dzy
prawdopodobnym wprowadzeniem wirusa grypy
ptaków o niskiej zjadliwoÊci do gospodarstwa a za-
stosowaniem Êrodków przewidzianych w rozpo-
rzàdzeniu;

5) obejmuje nadzorem urz´dowym:
a) wyl´g z jaj okreÊlonych w pkt 4 w tym gospo-

darstwie lub informuje powiatowego lekarza
weterynarii w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
po∏o˝enia gospodarstwa wyl´gu z tych jaj,

b) drób wykluty z jaj zebranych w gospodarstwie
w okresie, o którym mowa w pkt 4, i podejmuje
czynnoÊci;

6) wyra˝a zgod´ na transport jaj znajdujàcych si´
i pozyskanych w gospodarstwie przed uÊmierce-
niem ptaków, o którym mowa w pkt 2 lit. a:
a) do wyznaczonego przez niego zak∏adu pakowa-

nia jaj, je˝eli jaja zosta∏y umieszczone w pojem-
nikach jednorazowych oraz zastosowano Êrodki
bezpieczeƒstwa biologicznego okreÊlone przez
tego lekarza,

b) do zak∏adu wytwarzajàcego lub przetwarzajàce-
go produkty jajeczne w sposób okreÊlony w roz-
porzàdzeniu nr 853/2004 w za∏àczniku III w sek-
cji X w rozdziale II, w celu ich przetworze-
nia w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu
nr 852/2004 w za∏àczniku II w rozdziale XI lub

c) w celu ich usuni´cia
— je˝eli ryzyko rozprzestrzenienia si´ grypy pta-
ków o niskiej zjadliwoÊci jest minimalne.

2. UÊmiercanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
lit. a, przeprowadza si´ zgodnie z przepisami o ochro-
nie zwierzàt przez:

1) niezw∏oczne zabicie lub

2) poddanie ubojowi w rzeêni wyznaczonej przez
powiatowego lekarza weterynarii, przeprowadzo-
ne pod jego nadzorem, je˝eli:

a) drób by∏ transportowany z gospodarstwa bez-
poÊrednio do wyznaczonej przez niego rzeêni,

b) drób by∏ transportowany do wyznaczonej przez
niego rzeêni w pojazdach zaplombowanych przez
urz´dowego lekarza weterynarii odpowiedzialne-
go za gospodarstwo lub pod jego nadzorem,

c) zastosowano okreÊlone przez niego dodatkowe
Êrodki bezpieczeƒstwa biologicznego,

d) powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia rzeêni zosta∏ po-
informowany o planowanym terminie przywo-
zu drobiu i wyrazi∏ zgod´ na jego przyj´cie,

e) Êrodki transportu i sprz´t wykorzystywane do
transportu drobiu oraz inne przedmioty lub sub-
stancje, które mog∏y zostaç ska˝one, zostanà
niezw∏ocznie oczyszczone i odka˝one,

f) produkty uboczne pozyskane z drobiu podda-
nego ubojowi zostanà usuni´te.

3. Drobiu uÊmiercanego w sposób, o którym mo-
wa w ust. 2 pkt 2, nie przemieszcza si´ z gospodarstwa
do rzeêni do dnia stwierdzenia przez powiatowego le-
karza weterynarii, w szczególnoÊci w wyniku podj´-
tych czynnoÊci i badaƒ laboratoryjnych, ˝e ryzyko roz-
przestrzeniania wirusa grypy ptaków o niskiej zjadli-
woÊci jest minimalne.

4. W przypadku wyznaczenia ogniska pierwotnego
grypy ptaków o niskiej zjadliwoÊci izolat wirusa:

1) poddaje si´ badaniom laboratoryjnym w celu
ustalenia podtypu wirusa;

2) niezw∏ocznie przekazuje si´ do laboratorium refe-
rencyjnego Wspólnoty.
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§ 26. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, na podsta-
wie przeprowadzonej analizy ryzyka, mo˝e wyraziç
zgod´ na niestosowanie Êrodków okreÊlonych w:

1) § 25 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, pkt 3 lit. a — w przypad-
ku wyznaczenia ogniska grypy ptaków o niskiej
zjadliwoÊci w gospodarstwie niekomercyjnym,
cyrku, ogrodzie zoologicznym, sklepie zoologicz-
nym, rezerwacie przyrody lub na ogrodzonym ob-
szarze, gdzie drób lub inne ptaki sà utrzymywane
lub hodowane na potrzeby pokazów zwierzàt, edu-
kacji, ochrony i zachowania zagro˝onych gatun-
ków lub zarejestrowanych rzadkich ras drobiu lub
innych ptaków, prowadzenia podstawowych lub
stosowanych badaƒ naukowych,

2) § 25 ust. 1—3 — w przypadku wyznaczenia ogni-
ska grypy ptaków o niskiej zjadliwoÊci w zak∏adzie
wyl´gu drobiu,

3) § 25 ust. 1 pkt 2 lit. a i b i pkt 3 lit. a oraz ust. 2
pkt 2 — w przypadku wyznaczenia ogniska grypy
ptaków o niskiej zjadliwoÊci w gospodarstwie sk∏a-
dajàcym si´ co najmniej z dwóch jednostek pro-
dukcyjnych, w odniesieniu do jednostek produk-
cyjnych, w których jest utrzymywany drób, u któ-
rego wykluczono zaka˝enie wirusem grypy ptaków

— je˝eli nie uniemo˝liwia to zwalczania tej choroby.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, powia-
towy lekarz weterynarii:

1) stosuje Êrodki okreÊlone w § 7 ust. 2 i 3;

2) zakazuje przemieszczania drobiu lub innych pta-
ków z gospodarstwa pochodzenia, z wy∏àczeniem
przemieszczania drobiu lub innych ptaków z gos-
podarstwa do innego gospodarstwa znajdujàcego
si´ na terytorium:

a) Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, je˝eli w∏aÊci-
we organy tego paƒstwa wyrazi∏y na to zgod´.

§ 27. 1. W gospodarstwach uznanych w wyniku
dochodzenia epizootycznego za gospodarstwa kon-
taktowe powiatowy lekarz weterynarii:

1) stosuje Êrodki okreÊlone w § 3 ust. 1 pkt 3—5 oraz
ust. 2 i 3 do dnia wykluczenia grypy ptaków o ni-
skiej zjadliwoÊci;

2) pobiera od zabitych ptaków próbki do badaƒ labo-
ratoryjnych w celu potwierdzenia lub wykluczenia
zaka˝enia wirusem grypy ptaków o niskiej zjadli-
woÊci;

3) mo˝e zastosowaç Êrodki okreÊlone w § 25
ust. 1—3, w szczególnoÊci gdy gospodarstwo kon-
taktowe znajduje si´ na obszarze, gdzie wyst´puje
du˝a liczba gospodarstw, w których sà utrzymywa-
ne drób lub inne ptaki, lub liczebnoÊç drobiu lub

innych ptaków w tym gospodarstwie jest wysoka,
przy czym Êrodki te mogà byç zastosowane przez
powiatowego lekarza weterynarii po uwzgl´dnie-
niu kryteriów okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia.

2. W przypadku stwierdzenia grypy ptaków o ni-
skiej zjadliwoÊci w gospodarstwie kontaktowym
obiekty budowlane lub inne miejsca, w których prze-
bywa∏y drób lub inne ptaki, Êrodki transportu wyko-
rzystywane do transportu drobiu lub innych ptaków,
ich zw∏ok lub mi´sa, paszy, Êció∏ki lub nawozów natu-
ralnych oraz inne przedmioty lub substancje, które
mog∏y zostaç ska˝one wirusem grypy ptaków o niskiej
zjadliwoÊci, czyÊci si´ i odka˝a.

§ 28. 1. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku
wyznaczenia ogniska grypy ptaków o niskiej zjadliwo-
Êci okreÊla obszar zamkni´ty, o promieniu co najmniej
1 km wokó∏ ogniska tej choroby.

2. Na obszarze zamkni´tym powiatowy lekarz we-
terynarii:

1) niezw∏ocznie sporzàdza spis wszystkich gospo-
darstw komercyjnych;

2) pobiera od ptaków utrzymywanych w gospodar-
stwach komercyjnych próbki do badaƒ laborato-
ryjnych;

3) nakazuje:

a) usuni´cie zw∏ok drobiu lub innych ptaków,

b) stosowanie Êrodków bezpieczeƒstwa biologicz-
nego przez osoby wchodzàce do gospodarstwa
lub z niego wychodzàce, w celu wykluczenia
rozprzestrzeniania si´ grypy ptaków o niskiej
zjadliwoÊci,

c) niezw∏oczne czyszczenie i odka˝enie Êrodków
transportu i sprz´tu wykorzystywanych do
transportu drobiu lub innych ptaków, paszy,
Êció∏ki lub nawozów naturalnych oraz innych
przedmiotów lub substancji, które mog∏y zostaç
ska˝one wirusem grypy ptaków o niskiej zjadli-
woÊci;

4) zakazuje:

a) przemieszczania do i na obszarze zamkni´tym
drobiu lub innych ptaków, w tym drobiu odcho-
wanego do rozpocz´cia nieÊnoÊci i pisklàt jed-
nodniowych, oraz jaj,

b) przemieszczania z obszaru zamkni´tego drobiu
lub innych ptaków, w tym drobiu odchowanego
do rozpocz´cia nieÊnoÊci i pisklàt jednodnio-
wych, oraz jaj, chyba ˝e wyrazi zgod´ na takie
przemieszczanie,

c) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadza-
nia do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków
oraz ssaków utrzymywanych w gospodar-
stwach,
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d) wywo˝enia lub rozrzucania Êció∏ki i nawozów
naturalnych, chyba ˝e wyrazi zgod´ na takie wy-
wo˝enie lub rozrzucanie,

e) organizowania targów, wystaw, pokazów lub
konkursów, gdzie sà gromadzone drób lub inne
ptaki, chyba ˝e wyrazi zgod´ na organizowanie
takich targów, wystaw, pokazów lub konkursów,

f) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu
odtworzenia zasobów ptactwa ∏ownego;

5) mo˝e, po przeprowadzeniu analizy ryzyka, zasto-
sowaç Êrodki inne ni˝ okreÊlone w pkt 1—4.

3. Ârodka okreÊlonego w ust. 2 pkt 4 lit. a nie sto-
suje si´ w odniesieniu do transportu przez obszar za-
mkni´ty drogami lub kolejà bez roz∏adunku lub zatrzy-
mywania si´.

4. Ârodka okreÊlonego w ust. 2 pkt 4 lit. c nie stosu-
je si´ w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wy∏àcz-
nie w pomieszczeniach mieszkalnych niemajàcych:

1) kontaktu z drobiem lub innymi ptakami;

2) dost´pu do klatek lub miejsc, w których sà utrzy-
mywane drób i inne ptaki.

§ 29. 1. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e wyra-
ziç zgod´ na:

1) przemieszczanie nawozów naturalnych z gospo-
darstwa znajdujàcego si´ na obszarze zamkni´tym
do wyznaczonego przez niego zak∏adu, w celu
przetworzenia lub tymczasowego przecho-
wywania i póêniejszego przetworzenia w spo-
sób okreÊlony w przepisach rozporzàdzenia
nr 1774/2002/WE lub przepisach Komisji Europej-
skiej wydanych zgodnie z art. 64 ust. 2 dyrektywy
2005/94/WE;

2) bezpoÊredni transport:

a) drobiu do rzeêni znajdujàcej si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w celu poddania ubo-
jowi,

b) drobiu do gospodarstwa, w którym nie utrzy-
muje si´ drobiu, znajdujàcego si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

c) pisklàt jednodniowych do gospodarstwa znaj-
dujàcego si´ na terytorium:
— Rzeczypospolitej Polskiej lub
— innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa

cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, je˝eli pis-
kl´ta wyklu∏y si´ z jaj wyl´gowych pocho-
dzàcych z gospodarstwa znajdujàcego si´
poza obszarem zamkni´tym, a w zak∏adzie
wyl´gu drobiu jaja wyl´gowe oraz wyklute
z nich piskl´ta nie mia∏y kontaktu z jajami
wyl´gowymi oraz piskl´tami pochodzàcymi
ze stad drobiu znajdujàcych si´ na obszarze
zamkni´tym,

d) jaj wyl´gowych do wyznaczonego przez niego
zak∏adu wyl´gu drobiu, je˝eli jaja i ich opako-
wania przed wysy∏kà zosta∏y poddane odka˝a-
niu, a ich oznakowanie umo˝liwia identyfikacj´
miejsca pochodzenia tych jaj,

e) jaj konsumpcyjnych do wyznaczonego przez
niego zak∏adu pakowania jaj, je˝eli jaja zosta∏y
umieszczone w pojemnikach jednorazowych
oraz zastosowano Êrodki bezpieczeƒstwa biolo-
gicznego okreÊlone przez tego lekarza,

f) jaj konsumpcyjnych do zak∏adu wytwarzajà-
cego lub przetwarzajàcego produkty jajecz-
ne w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu
nr 853/2004 w za∏àczniku III w sekcji X w roz-
dziale II, w celu ich przetworzenia w sposób
okreÊlony w rozporzàdzeniu nr 852/2004 w za-
∏àczniku II w rozdziale XI, znajdujàcego si´ na
obszarze zamkni´tym lub poza nim,

g) jaj konsumpcyjnych w celu ich usuni´cia.

2. Gospodarstwo przeznaczenia drobiu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c tiret pierwszym, obejmu-
je si´ nadzorem urz´dowym, a przywieziony drób i pis-
kl´ta jednodniowe pozostajà w tym gospodarstwie
przez 21 dni.

§ 30. Powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie
przeprowadzonej analizy ryzyka, mo˝e wyraziç zgod´
na niestosowanie Êrodków okreÊlonych w § 28 ust. 1
i 2 oraz § 29 w przypadku stwierdzenia grypy ptaków
o niskiej zjadliwoÊci w zak∏adzie wyl´gu drobiu lub
gospodarstwie niekomercyjnym, cyrku, ogrodzie zoo-
logicznym, sklepie zoologicznym, rezerwacie przyrody
lub na ogrodzonym obszarze, gdzie drób lub inne pta-
ki sà utrzymywane lub hodowane na potrzeby poka-
zów zwierzàt, edukacji, ochrony i zachowania zagro-
˝onych gatunków lub zarejestrowanych rzadkich ras
drobiu lub innych ptaków, prowadzenia podstawo-
wych lub stosowanych badaƒ naukowych, je˝eli nie
uniemo˝liwia to zwalczania tej choroby.

§ 31. Ârodki okreÊlone w § 28 i 29 stosuje si´:

1) co najmniej przez 21 dni, liczàc od dnia zakoƒcze-
nia wst´pnego czyszczenia i odka˝ania ogniska,
nie krócej jednak ni˝ do dnia przeprowadzenia
przez powiatowego lekarza weterynarii badaƒ na
obszarze zamkni´tym i stwierdzenia, na podstawie
analizy ryzyka, ˝e ryzyko rozprzestrzeniania si´
grypy ptaków o niskiej zjadliwoÊci jest minimalne;

2) co najmniej przez 42 dni, liczàc od dnia wyznacze-
nia ogniska, nie krócej jednak ni˝ do dnia przepro-
wadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii
badaƒ na obszarze zamkni´tym i stwierdzenia, na
podstawie analizy ryzyka, ˝e ryzyko rozprzestrze-
niania si´ grypy ptaków o niskiej zjadliwoÊci jest
minimalne, lub

3) przez okres wskazany w przepisach wydanych
przez Komisj´ Europejskà zgodnie z art. 64 ust. 3
dyrektywy 2005/94/WE.
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Rozdzia∏ 5

Sposób zapobiegania przeniesieniu wirusów grypy
ptaków na inne gatunki zwierzàt

§ 32. 1. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku
stwierdzenia wystàpienia grypy ptaków w gospodar-
stwie:

1) pobiera od Êwiƒ znajdujàcych si´ w tym gospodar-
stwie próbki do badaƒ laboratoryjnych w celu po-
twierdzenia lub wykluczenia, czy zwierz´ta te prze-
by∏y gryp´ ptaków lub sà aktualnie zaka˝one wiru-
sem grypy ptaków;

2) zakazuje przemieszczania Êwiƒ z gospodarstwa do
czasu uzyskania wyników badaƒ, o których mowa
w pkt 1.

2. W przypadku gdy wyniki badaƒ, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1, potwierdzà:

1) zaka˝enie Êwiƒ wirusem grypy ptaków, przemiesz-
czanie Êwiƒ do innych gospodarstw, w których sà
utrzymywane Êwinie lub do wyznaczonych rzeêni,
mo˝e odbywaç si´ wy∏àcznie, je˝eli:

a) powiatowy lekarz weterynarii wyrazi∏ na to zgo-
d´,

b) w wyniku tych badaƒ zostanie stwierdzone, ˝e
ryzyko rozprzestrzeniania si´ grypy ptaków jest
minimalne;

2) zagro˝enie epizootyczne lub epidemiczne, Êwinie
niezw∏ocznie zabija si´:

a) pod nadzorem urz´dowym,

b) zgodnie z przepisami o ochronie zwierzàt,

c) w sposób zapobiegajàcy rozprzestrzenianiu si´
grypy ptaków, w szczególnoÊci podczas ich
transportu.

§ 33. 1. W przypadku stwierdzenia grypy ptaków
w gospodarstwie powiatowy lekarz weterynarii, na
podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, mo˝e za-
stosowaç Êrodki, o których mowa w § 32, w odniesie-
niu do:

1) innych gatunków ssaków znajdujàcych si´ w tym
gospodarstwie;

2) gospodarstw kontaktowych.

2. W przypadku stwierdzenia w gospodarstwie zaka-
˝enia wirusem grypy ptaków u Êwiƒ lub innych gatun-
ków ssaków powiatowy lekarz weterynarii mo˝e objàç
to gospodarstwo nadzorem urz´dowym w celu ustale-
nia ryzyka rozprzestrzeniania si´ wirusa grypy ptaków.

3. Powiatowy lekarz weterynarii, za poÊrednic-
twem wojewódzkiego lekarza weterynarii, powiada-
mia G∏ównego Lekarza Weterynarii o wynikach badaƒ
i zastosowanych Êrodkach okreÊlonych w § 32 oraz
w ust. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii przekazuje te in-
formacje Komisji Europejskiej.

Rozdzia∏ 6

Czyszczenie i odka˝anie oraz warunki i sposób
ponownego umieszczenia zwierzàt

w gospodarstwach

§ 34. 1. Czyszczenie i odka˝anie w gospodar-
stwach, w tym przedmiotów lub substancji, które mo-
g∏y zostaç ska˝one wirusem grypy ptaków, oraz, je˝eli
jest to konieczne — dezynsekcj´ i deratyzacj´ przepro-
wadza si´:

1) pod nadzorem urz´dowym;

2) zgodnie z wytycznymi urz´dowego lekarza wetery-
narii;

3) w warunkach i w sposób okreÊlony w za∏àczniku
nr 4 do rozporzàdzenia.

2. Drobiu lub innych ptaków nie wprowadza si´ do
miejsc, w tym na wybiegi na terenie gospodarstwa,
gdzie by∏y utrzymywane drób lub inne ptaki, u których
stwierdzono zaka˝enie wirusem grypy ptaków, do dnia
wykluczenia w tych miejscach przez powiatowego le-
karza weterynarii obecnoÊci wirusów grypy ptaków.

3. Czyszczenie i odka˝anie rzeêni, posterunków
kontroli granicznej, Êrodków transportu, w tym przed-
miotów lub substancji, które mog∏y zostaç ska˝one wi-
rusem grypy ptaków, przeprowadza si´ pod nadzorem
urz´dowym i zgodnie z wytycznymi urz´dowego leka-
rza weterynarii.

4. Urzàdzenia, przedmioty lub substancje, które
mog∏y zostaç ska˝one wirusem grypy ptaków i któ-
rych nie mo˝na oczyÊciç i odkaziç lub poddaç obróbce
eliminujàcej ska˝enie, niszczy si´.

5. Do odka˝ania, o którym mowa w ust. 1—4, sto-
suje si´ produkty biobójcze oraz ich st´˝enia:

1) dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów
o produktach biobójczych;

2) zgodnie z zaleceniami producenta lub wytycznymi
urz´dowego lekarza weterynarii, je˝eli takie zosta-
∏y okreÊlone.

§ 35. 1. Ponowne umieszczenie zwierzàt w gospo-
darstwie komercyjnym, w którym stwierdzono gryp´
ptaków, mo˝e nastàpiç po up∏ywie 21 dni od dnia za-
koƒczenia ostatecznego czyszczenia i odka˝ania.

2. W okresie 21 dni od dnia ponownego umiesz-
czenia zwierzàt w gospodarstwie komercyjnym:

1) urz´dowy lekarz weterynarii przeprowadza bada-
nie kliniczne drobiu co najmniej raz, przy czym ba-
danie to, a w przypadku gdy wykonuje si´ kilka ba-
daƒ — ostatnie badanie, przeprowadza si´ w ter-
minie mo˝liwie najbli˝szym koƒca 21-dniowego
okresu od dnia ponownego umieszczenia zwierzàt
w tym gospodarstwie;

2) powiatowy lekarz weterynarii:

a) przeprowadza badania laboratoryjne, w tym
badania zw∏ok drobiu pad∏ego w czasie ponow-
nego umieszczania zwierzàt w tym gospodar-
stwie,
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b) nakazuje:
— stosowanie okreÊlonych przez niego Êrod-

ków bezpieczeƒstwa biologicznego przez
osoby wchodzàce do tego gospodarstwa lub
z niego wychodzàce, majàcych na celu wy-
kluczenie rozprzestrzeniania si´ wirusa gry-
py ptaków,

— posiadaczowi zwierzàt prowadzenie doku-
mentacji, do której wpisuje si´ wyniki pro-
dukcyjne oraz informacje o objawach klinicz-
nych i padni´ciach drobiu utrzymywanego
w tym gospodarstwie,

— niezw∏oczne informowanie o zwi´kszonej za-
chorowalnoÊci lub ÊmiertelnoÊci lub znacz-
nym obni˝eniu produkcyjnoÊci zwierzàt
utrzymywanych w tym gospodarstwie;

3) zakazuje przemieszczania drobiu z gospodarstwa
komercyjnego, chyba ˝e wyrazi zgod´ na takie
przemieszczanie.

3. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e, na podsta-
wie przeprowadzonej analizy ryzyka, zastosowaç Êrod-
ki okreÊlone w ust. 2 w gospodarstwie innym ni˝ gos-
podarstwo komercyjne lub w stosunku do innych ga-
tunków zwierzàt w gospodarstwie komercyjnym.

4. Ponowne umieszczenie zwierzàt w gospodar-
stwach kontaktowych odbywa si´ zgodnie z wytyczny-
mi okreÊlonymi przez powiatowego lekarza weteryna-
rii, po przeprowadzeniu przez niego oceny ryzyka.

Rozdzia∏ 7

Warunki i sposób wprowadzania szczepieƒ
interwencyjnych i ochronnych drobiu lub innych

ptaków przeciwko grypie ptaków

§ 36. Niedopuszczalne jest wykonywanie szcze-
pieƒ przeciwko grypie ptaków.

§ 37. 1. Dopuszcza si´, jako Êrodek krótkotermino-
wy, po przeprowadzeniu analizy ryzyka wskazujàcej
na ryzyko rozprzestrzeniania si´ grypy ptaków na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonywanie szcze-
pieƒ interwencyjnych drobiu lub innych ptaków prze-
ciwko grypie ptaków, je˝eli wyznaczono ognisko gry-
py ptaków na terytorium:

1) Rzeczypospolitej Polskiej;

2) innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa trzecie-
go, które ze wzgl´du na po∏o˝enie geograficzne
lub wyst´pujàce warunki meteorologiczne stwa-
rzajà ryzyko rozprzestrzeniania si´ grypy ptaków
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W celu wprowadzenia szczepieƒ interwencyj-
nych G∏ówny Lekarz Weterynarii sporzàdza plan takich
szczepieƒ i przedk∏ada go Komisji Europejskiej do za-
twierdzenia.

3. Plan, o którym mowa w ust. 2:

1) sporzàdza si´ zgodnie ze strategià DIVA;

2) zawiera w szczególnoÊci:
a) opis sytuacji epizootycznej, ze wzgl´du na którà

powinny byç wykonywane szczepienia inter-
wencyjne,

b) okreÊlenie obszaru geograficznego, na którym
majà byç wykonywane szczepienia interwencyj-
ne, oraz liczb´ gospodarstw na tym obszarze,
w tym liczb´ gospodarstw, w których majà byç
wykonywane te szczepienia,

c) okreÊlenie gatunków, kategorii lub grup drobiu
lub innych ptaków, które b´dà zaszczepione,

d) szacunkowà liczb´ drobiu lub innych ptaków,
które b´dà zaszczepione,

e) skróconà charakterystyk´ szczepionki,
f) przewidywany czas trwania szczepieƒ,
g) szczegó∏owe okreÊlenie warunków przemiesz-

czania szczepionego drobiu lub innych ptaków
przy spe∏nieniu wymagaƒ okreÊlonych w rozpo-
rzàdzeniu,

h) sposób znakowania i rejestracji zaszczepionego
drobiu lub innych ptaków,

i) wskazanie kryteriów podj´cia decyzji o zasto-
sowaniu szczepienia interwencyjnego w gos-
podarstwach kontaktowych, je˝eli jest planowa-
ne jego przeprowadzenie w takich gospodar-
stwach,

j) opis badaƒ klinicznych i laboratoryjnych, jakie
majà byç przeprowadzane w gospodarstwach,
w których majà byç wykonywane szczepienia
interwencyjne, oraz w innych gospodarstwach
znajdujàcych si´ na obszarze szczepienia inter-
wencyjnego, na potrzeby monitorowania sytu-
acji epizootycznej, skutecznoÊci szczepienia in-
terwencyjnego i kontrolowania przemieszcza-
nia szczepionego drobiu lub innych ptaków.

4. Dopuszcza si´ przemieszczanie drobiu lub in-
nych ptaków, obj´tych szczepieniami interwencyjny-
mi, ich mi´sa lub jaj po spe∏nieniu wymagaƒ w tym
zakresie, które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 5 do roz-
porzàdzenia.

5. Szczepienia interwencyjne mogà byç wprowa-
dzone przed zatwierdzeniem planu, o którym mowa
w ust. 2, je˝eli:
1) przed rozpocz´ciem szczepieƒ Komisja Europejska

zosta∏a powiadomiona o planie i decyzji o wyko-
nywaniu szczepieƒ interwencyjnych;

2) zosta∏ wprowadzony zakaz przemieszczania dro-
biu lub innych ptaków i produktów z nich pozys-
kanych, z wy∏àczeniem przypadków przemiesz-
czania okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzà-
dzenia;

3) wykonywane szczepienia nie uniemo˝liwiajà zwal-
czania grypy ptaków.

§ 38. 1. Dopuszcza si´, jako Êrodek d∏ugotermino-
wy, szczepienie ochronne drobiu lub innych ptaków
przeciwko grypie ptaków, je˝eli, na podstawie prze-
prowadzonej analizy ryzyka, zostanie stwierdzone, ˝e
okreÊlone obszary Rzeczypospolitej Polskiej, niektóre
kierunki hodowli drobiu, kategorie lub grupy drobiu
lub innych ptaków sà zagro˝one grypà ptaków.

2. W celu wprowadzenia szczepieƒ ochronnych
G∏ówny Lekarz Weterynarii sporzàdza plan takich
szczepieƒ i przedk∏ada go Komisji Europejskiej do za-
twierdzenia.
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3. Plan, o którym mowa w ust. 2:
1) sporzàdza si´ zgodnie ze strategià DIVA;
2) zawiera oprócz informacji okreÊlonych w § 37

ust. 3 pkt 2 lit. c—h:
a) opis sytuacji epizootycznej, w tym historii grypy

ptaków, ze wzgl´du na którà powinny byç wy-
konywane szczepienia ochronne,

b) okreÊlenie obszaru geograficznego, kierunków
hodowli, kategorii lub grup drobiu lub innych
ptaków, jakie majà byç obj´te szczepieniami
ochronnymi, oraz liczb´ wszystkich gospo-
darstw na tym obszarze, w tym liczb´ i typ gos-
podarstw, w których majà byç wykonywane
szczepienia,

c) opis badaƒ laboratoryjnych, jakie majà byç
przeprowadzane w gospodarstwach, w których
majà byç wykonywane szczepienia ochronne,
oraz przeprowadzania nadzoru i badaƒ w in-
nych gospodarstwach znajdujàcych si´ na ob-
szarze szczepieƒ ochronnych lub obszarze
utrzymywania grupy drobiu lub innych ptaków,
na potrzeby monitorowania sytuacji epizootycz-
nej, skutecznoÊci szczepienia ochronnego i kon-
trolowania przemieszczania szczepionego dro-
biu lub innych ptaków.

§ 39. 1. Prze∏adunek, transport, produkcja, przecho-
wywanie, dostawa, dystrybucja i sprzeda˝ szczepionek
przeciwko grypie ptaków odbywa si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pod nadzorem urz´dowym.

2. W przypadku wprowadzenia szczepieƒ inter-
wencyjnych lub ochronnych stosuje si´ szcze-
pionki dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami
Prawa farmaceutycznego lub rozporzàdzenia (WE)
nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. ustanawiajàcego wspólnotowe pro-
cedury wydawania pozwoleƒ dla produktów leczni-
czych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryj-
nych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiajàcego Euro-
pejskà Agencj´ Leków (Dz. Urz. UE L 136 z 30.04.2004,
str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 13, t. 34, str. 229).

Rozdzia∏ 8

Przepisy koƒcowe
§ 40. Je˝eli powiatowy lekarz weterynarii:

1) zastosowa∏ Êrodki, o których mowa w § 8, § 10
ust. 5, § 12,

2) wyrazi∏ zgod´ na niestosowanie Êrodków okreÊlo-
nych w:
a) § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a — w przypadku, o którym

mowa w § 7 ust. 1,
b) § 25 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, pkt 3 lit. a oraz ust. 2

pkt 2 — w przypadku, o którym mowa w § 26
ust. 1 pkt 3

— to stosuje, odpowiednie do miejsca i okolicznoÊci
wystàpienia grypy ptaków, Êrodki obejmujàce
w szczególnoÊci odosobnienie drobiu lub innych pta-
ków, okreÊlenie szczegó∏owych warunków prze-
mieszczania zwierzàt i szczegó∏owego sposobu po-
st´powania ze zwierz´tami oraz szczegó∏owego spo-
sobu post´powania osób zatrudnionych do obs∏ugi
tych zwierzàt.

§ 41. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, za poÊred-
nictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, przeka-
zuje niezw∏ocznie G∏ównemu Lekarzowi Weterynarii
informacj´ o:
1) zastosowaniu Êrodków, o których mowa w § 8,

§ 10 ust. 5, § 11 ust. 2 pkt 3, § 12, § 19 ust. 1 i § 25
ust. 1 pkt 2 lit. a i b, pkt 3 lit. a oraz ust. 2 pkt 2;

2) wyra˝eniu zgody na niestosowanie Êrodków okreÊ-
lonych w:
a) § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a — w przypadku, o którym

mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) § 11 ust. 1—3 i § 17 ust. 1 — w przypadku, o któ-

rym mowa w § 20 pkt 1 i 3,
c) § 11 ust. 1 pkt 2—5, ust. 2 pkt 2 lit. e i f, § 17

ust. 1 pkt 3 lit. a—c — w przypadku, o którym
mowa w § 20 ust. 1 pkt 2,

d) § 25 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a —
w przypadku, o którym mowa w § 26 ust. 1
pkt 1,

e) § 25 ust. 1—3 — w przypadku, o którym mowa
w § 26 ust. 1 pkt 2,

f) § 25 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, pkt 3 lit. a oraz ust. 2
pkt 2 — w przypadku, o którym mowa w § 26
ust. 1 pkt 3,

g) § 28 ust. 1 i 2 oraz § 29 — w przypadku, o któ-
rym mowa w § 30.

2. G∏ówny Lekarz Weterynarii niezw∏ocznie przeka-
zuje Komisji Europejskiej informacj´, o której mowa
w ust. 1.

§ 42. CzynnoÊci, o których mowa w § 3, § 5 ust. 2,
§ 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 4 pkt 1, § 7 ust. 2 pkt 2, § 9
ust. 1 pkt 2, § 11 ust. 1 pkt 2 i 5, § 12 ust. 2 pkt 1 lit. a ti-
ret drugim, pkt 5 lit. b i pkt 6, § 16 ust. 1, § 22 ust. 1 i 2,
§ 23 ust. 2, § 25 ust. 1 pkt 5 lit. b oraz ust. 3 i 4 pkt 1,
§ 27 ust. 1 pkt 2, § 28 ust. 2 pkt 2, § 31 pkt 1 i 2, § 32
ust. 1 pkt 1, § 33 ust. 2, § 35 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz
§ 38 ust. 3 pkt 2 lit. c, przeprowadza si´ zgodnie z pod-
r´cznikiem diagnostycznym zawartym w za∏àczniku
do decyzji Komisji 2006/437/WE z dnia 4 sierpnia
2006 r. zatwierdzajàcej podr´cznik diagnostyczny do-
tyczàcy grypy ptaków, przewidziany w dyrektywie Ra-
dy 2005/94/WE (Dz. Urz. UE L 237 z 31.08.2006, str. 1).

§ 43. Czyszczenie i odka˝anie, o którym mowa
w § 6 ust. 2, § 9 ust. 2, § 11 ust. 2 pkt 1 lit. c, § 13
ust. 5, § 16 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 4, § 23 ust. 1
pkt 2, § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d i e oraz ust. 2 pkt 2 lit. e, § 27
ust. 2, § 28 ust. 2 pkt 3 lit. c, § 31 pkt 1 oraz § 35 ust. 1,
przeprowadza si´ w sposób okreÊlony w § 34.

§ 44. Do dnia 1 kwietnia 2008 r. do zwalczania u dzi-
kich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków stosuje si´
równie˝ przepisy decyzji Komisji 2006/563/WE z dnia
11 sierpnia 2006 r. dotyczàcej niektórych Êrodków
ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy
ptaków podtypu H5N1 wÊród dzikiego ptactwa we
Wspólnocie i uchylajàcej decyzj´ 2006/115/WE (Dz. Urz.
UE L 222 z 15.08.2006, str. 11, z póên. zm.), z tym ˝e 
zadania lub czynnoÊci dla paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej lub w∏aÊciwego organu okreÊlone w art. 3
ust. 1, 4 i 5, art. 4—13 oraz art. 15 tej decyzji wykonuje
powiatowy lekarz weterynarii, z wy∏àczeniem zadaƒ
lub czynnoÊci okreÊlonych w art. 3 ust. 3 oraz art. 16 tej
decyzji, które wykonuje G∏ówny Lekarz Weterynarii.
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§ 45. Tracà moc:

1) rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie zwalczania
wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu
(Dz. U. Nr 215, poz. 2187);

2) rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie Êrodków po-
dejmowanych w zwiàzku ze zwalczaniem u drobiu
wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu
(Dz. U. Nr 71, poz. 493);

3) rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie Êrodków podej-
mowanych w zwiàzku z wystàpieniem u dzikich
ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru
drobiu (Dz. U. Nr 128, poz. 900).

§ 46. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 grudnia 2007 r. (poz. 1752)

Za∏àcznik nr 1

KRYTERIA, PO KTÓRYCH UWZGL¢DNIENIU MOGÑ BYå ZASTOSOWANE ÂRODKI OKREÂLONE
W § 9 UST. 1 PKT 3, § 19 UST. 1 PKT 2 I § 27 UST. 1 PKT 3

Kryteria

Za zabiciem ptaków Przeciwko zabiciu ptaków

Objawy kliniczne wskazujàce na gryp´ ptaków Brak objawów klinicznych wskazujàcych na gryp´
ptaków w gospodarstwie kontaktowym oraz brak po-
wiàzania epizootycznego

Wysoka wra˝liwoÊç na gryp´ ptaków gatunku drobiu
o podstawowym znaczeniu dla danego gospodar-
stwa

Niska wra˝liwoÊç na gryp´ ptaków gatunku drobiu
o podstawowym znaczeniu dla danego gospodar-
stwa

Przemieszczanie drobiu lub innych ptaków z gospo-
darstw, w których stwierdzono gryp´ ptaków, do gos-
podarstw kontaktowych po up∏ywie okresu prawdo-
podobnego wprowadzenia wirusa grypy ptaków do
zaka˝onego gospodarstwa

Nie stwierdzono przemieszczania drobiu lub innych
ptaków z gospodarstw, w których stwierdzono gryp´
ptaków, do gospodarstw kontaktowych po up∏ywie
okresu prawdopodobnego wprowadzenia wirusa
grypy ptaków do zaka˝onego gospodarstwa

Po∏o˝enie gospodarstw kontaktowych na obszarze,
gdzie wyst´puje du˝a liczba gospodarstw, w których
sà utrzymywane drób lub inne ptaki, lub liczebnoÊç
drobiu lub innych ptaków w tym gospodarstwie jest
wysoka 

Po∏o˝enie gospodarstw kontaktowych na obszarze,
gdzie wyst´puje du˝a liczba gospodarstw, w których
sà utrzymywane drób lub inne ptaki, lub liczebnoÊç
drobiu lub innych ptaków w tym gospodarstwie jest
wysoka

Grypa ptaków wyst´puje od pewnego czasu, a jej wi-
rus mo˝e rozprzestrzeniaç si´ z gospodarstw, w któ-
rych stwierdzono gryp´ ptaków przed zastosowa-
niem Êrodków w celu zwalczania tej choroby

Grypa ptaków wyst´puje, ale rozprzestrzenianie si´
jej wirusa z gospodarstw, w których stwierdzono gry-
p´ ptaków przed zastosowaniem Êrodków w celu
zwalczania tej choroby, jest minimalne

Po∏o˝enie gospodarstw kontaktowych w promieniu
500 metrów1) od gospodarstw, w których stwierdzo-
no gryp´ ptaków 

Po∏o˝enie gospodarstw kontaktowych w promieniu
powy˝ej 500 metrów1) od gospodarstw, w których
stwierdzono gryp´ ptaków

Gospodarstwa kontaktowe sà powiàzane wi´cej ni˝
z jednym gospodarstwem, w którym stwierdzono
gryp´ ptaków

Gospodarstwa kontaktowe nie sà powiàzane z gospo-
darstwami, w których stwierdzono gryp´ ptaków

Grypa ptaków nie jest pod kontrolà i wzrasta liczba
gospodarstw, w których stwierdzono gryp´ ptaków

Grypa ptaków jest pod kontrolà

———————
1) W przypadku gdy gospodarstwo znajduje si´ na obszarze, gdzie wyst´puje du˝a liczba gospodarstw, w których jest utrzy-

mywany drób lub inne ptaki, lub liczebnoÊç drobiu lub innych ptaków w tym gospodarstwie jest wysoka wysokiego za-
g´szczenia drobiu nale˝y braç pod uwag´ wi´kszà odleg∏oÊç.



1. W okresie 24 godzin od potwierdzenia ogniska
pierwotnego grypy ptaków, w tym stwierdzenia grypy
ptaków w rzeêni lub w Êrodkach transportu, przekazu-
je si´ w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2006 r.
w sprawie wykazu chorób zakaênych zwierzàt podle-
gajàcych notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu,
sposobu i terminów przekazywania informacji o tych
chorobach (Dz. U. Nr 24, poz. 182) nast´pujàce infor-
macje:

1) dat´ przekazania informacji;

2) godzin´ przekazania informacji;

3) nazw´ paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
przekazujàcego informacje;

4) nazw´ choroby zakaênej zwierzàt;

5) liczb´ ognisk lub wyników badaƒ wskazujàcych na
zaka˝enie grypà ptaków w rzeêni lub Êrodku trans-
portu;

6) dat´ pierwszego podejrzenia wystàpienia grypy
ptaków;

7) dat´ potwierdzenia wystàpienia grypy ptaków;

8) metody u˝yte do potwierdzenia grypy ptaków;

9) miejsce potwierdzenia grypy ptaków, w tym gos-
podarstwo, rzeêni´ lub Êrodek transportu;

10) po∏o˝enie geograficzne ogniska, rzeêni lub Êrodka
transportu, gdzie przebywa∏y ptaki, w przypadku
których wyniki badaƒ potwierdzi∏y obecnoÊç gry-
py ptaków;

11) Êrodki zastosowane do zwalczania grypy ptaków.

2. W przypadku stwierdzenia grypy ptaków w rzeê-
ni lub Êrodku transportu oprócz informacji, o których
mowa w ust. 1, przekazuje si´ nast´pujàce informacje:

1) szacunkowà liczb´, z okreÊleniem kategorii, wra˝li-
wego drobiu lub innych ptaków znajdujàcych si´
w rzeêni lub Êrodku transportu;

2) szacunkowà liczb´, z okreÊleniem kategorii, zw∏ok
drobiu lub innych ptaków znajdujàcych si´ w rzeê-
ni lub Êrodku transportu;

3) wspó∏czynnik zachorowalnoÊci i szacunkowà licz-
b´ drobiu lub innych ptaków, u których potwier-
dzono gryp´ ptaków, w odniesieniu do ka˝dej ka-
tegorii drobiu lub innych ptaków;

4) szacunkowà liczb´ drobiu lub innych ptaków zabi-
tych lub poddanych ubojowi w rzeêni lub Êrodku
transportu;

5) szacunkowà liczb´ usuni´tego drobiu lub innych
ptaków;

6) odleg∏oÊç rzeêni, w której stwierdzono gryp´ pta-
ków, od najbli˝szego gospodarstwa komercyjne-
go, w którym sà utrzymywane drób lub inne ptaki;

7) po∏o˝enie geograficzne gospodarstwa lub gospo-
darstw pochodzenia drobiu zaka˝onego lub zw∏ok
takiego drobiu.

3. W przypadku stwierdzenia ognisk wtórnych in-
formacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje si´
w terminie okreÊlonym w rozporzàdzeniu wymienio-
nym w ust. 1.

4. Po przekazaniu informacji, o których mowa
w ust. 1—3, G∏ówny Lekarz Weterynarii niezw∏ocznie
przekazuje Komisji Europejskiej i innym paƒstwom
cz∏onkowskim Unii Europejskiej pisemne sprawozda-
nie zawierajàce w szczególnoÊci:

1) dat´ zabicia lub poddania ubojowi drobiu lub in-
nych ptaków w gospodarstwie, rzeêni lub Êrodku
transportu oraz usuni´cia ich zw∏ok;

2) informacje o prawdopodobnym lub potwierdzo-
nym êródle pochodzenia wirusa grypy ptaków;

3) informacje o zastosowanych Êrodkach kontroli
w zakresie przemieszczania zwierzàt oraz skutecz-
noÊci ich przestrzegania;

4) okreÊlenie typu genetycznego wirusa grypy pta-
ków, je˝eli grypa ptaków zosta∏a stwierdzona
w rzeêni lub Êrodku transportu;

5) w przypadku gdy drób lub inne ptaki zosta∏y zabi-
te lub poddane ubojowi w gospodarstwie kontak-
towym lub gospodarstwie, w którym u utrzymy-
wanego drobiu lub innych ptaków stwierdzono
podejrzenie zaka˝enia wirusem grypy ptaków, in-
formacje dotyczàce:

a) daty zabicia lub poddania ubojowi oraz szacun-
kowej liczby drobiu lub innych ptaków zabitych
lub poddanych ubojowi w ka˝dym gospodar-
stwie, z podaniem ich kategorii,

b) zwiàzku epizootycznego pomi´dzy êród∏em za-
ka˝enia a ka˝dym gospodarstwem kontakto-
wym lub podanie innych przyczyn podejrzenia
wystàpienia grypy ptaków,

c) przyczyn odstàpienia od zabicia lub poddania
ubojowi drobiu lub innych ptaków w gospodar-
stwach kontaktowych.

5. W przypadku stwierdzenia grypy ptaków u dro-
biu lub innych ptaków lub ska˝enia wirusem grypy
ptaków produktów pozyskanych z drobiu wprowadza-
nych na terytorium Unii Europejskiej, w posterunkach
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Za∏àcznik nr 2

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA I ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH
PRZEZ G¸ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W PRZYPADKU PODEJRZENIA WYSTÑPIENIA

LUB STWIERDZENIA GRYPY PTAKÓW  NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



kontroli granicznej, stacjach kwarantanny lub sk∏a-
dach celnych, sk∏adach wolnoc∏owych lub magazy-
nach znajdujàcych si´ w wolnym obszarze celnym,
G∏ówny Lekarz Weterynarii niezw∏ocznie powiadamia
o tym Komisj´ Europejskà i sk∏ada sprawozdanie do-
tyczàce zastosowanych Êrodków.

6. Je˝eli w ramach sprawowanego nadzoru w za-
kresie wyst´powania zaka˝eƒ wirusem grypy ptaków

zostanie stwierdzone zagro˝enie epizootyczne, G∏ów-
ny Lekarz Weterynarii przed up∏ywem 24 godzin od
powzi´cia informacji o tym zagro˝eniu powiadamia
Komisj´ Europejskà i inne paƒstwa cz∏onkowskie Unii
Europejskiej o zaistnia∏ym zagro˝eniu.

7. G∏ówny Lekarz Weterynarii powiadamia Komi-
sj´ Europejskà o wynikach kontroli, jakiej zosta∏y pod-
dane ssaki w celu wykrycia grypy ptaków.
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Za∏àcznik nr 3

KRYTERIA, PO KTÓRYCH UWZGL¢DNIENIU MOGÑ BYå ZASTOSOWANE ÂRODKI OKREÂLONE
W § 3 UST. 1 PKT 1—3 I PKT 5 I UST. 2 I 3 ORAZ § 25 UST. 1 PKT 2 LIT. A I PKT 3 LIT. A,

W PRZYPADKU STWIERDZENIA W GOSPODARSTWIE GRYPY PTAKÓW O NISKIEJ ZJADLIWOÂCI

Stosowanie przez powiatowego lekarza weteryna-
rii Êrodków okreÊlonych w § 3 ust. 1 pkt 1—3 i pkt 5
i ust. 2 i 3 oraz § 25 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a, w przy-
padku stwierdzenia w gospodarstwie grypy ptaków
o niskiej zjadliwoÊci, nast´puje po uwzgl´dnieniu,
w szczególnoÊci, nast´pujàcych kryteriów:

1) gatunku drobiu lub innych ptaków;

2) liczby gospodarstw znajdujàcych si´ w pobli˝u gos-
podarstwa wysy∏ki;

3) po∏o˝enia geograficznego wyznaczonej rzeêni, za-
k∏adu wyl´gu drobiu lub zak∏adu pakowania jaj;

4) Êrodków bezpieczeƒstwa biologicznego stosowa-
nych w odniesieniu do gospodarstw, grup drobiu
lub innych ptaków podczas transportu i w trakcie
uboju;

5) trasy transportu;

6) dowodów wskazujàcych na rozprzestrzenianie si´
grypy ptaków o niskiej zjadliwoÊci;

7) ewentualnego zagro˝enia dla zdrowia publiczne-
go;

8) dalszego przetwarzania produktów pozyskanych
z drobiu lub innych ptaków;

9) ewentualnego wp∏ywu na sytuacj´ spo∏eczno-
-ekonomicznà zastosowania Êrodków zwalczania
grypy ptaków o niskiej zjadliwoÊci.

Za∏àcznik nr 4

WARUNKI I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA CZYSZCZENIA I ODKA˚ANIA

1. Wyboru produktów biobójczych i procedur od-
ka˝ania dokonuje si´, bioràc pod uwag´ specyfik´
gospodarstw, Êrodków transportu oraz innych przed-
miotów, które majà byç poddane czyszczeniu i odka-
˝aniu.

2. Warunki stosowania produktów biobójczych
i Êrodków odt∏uszczajàcych, w szczególnoÊci ciÊnie-
nie, minimalna temperatura oraz czas kontaktu, nie
powinny mieç wp∏ywu na skutecznoÊç tych Êrod-
ków.

3. Po zakoƒczeniu czyszczenia przeprowadzonego
przy u˝yciu cieczy pod ciÊnieniem oraz po odka˝eniu
stosuje si´ Êrodki ostro˝noÊci wykluczajàce ponowne
ska˝enie uprzednio oczyszczonych i odka˝onych po-
wierzchni.

4. Proces czyszczenia i odka˝ania dokumentuje si´
w sposób okreÊlony w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 61 ust. 1 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt. Dokumentacj´ przecho-
wuje si´ w gospodarstwie lub Êrodku transportu.

5. Ârodki transportu wykorzystywane do transpor-
tu drobiu lub innych ptaków oraz przez osoby zatrud-
nione czyÊci si´ i odka˝a.

6. Niezale˝nie od rodzaju u˝ytego produktu biobój-
czego czyszczenie i odka˝anie powinno byç przepro-
wadzone w nast´pujàcy sposób:

1) starannie nasàcza si´ produktem biobójczym
Êció∏k´ lub nawozy naturalne;



2) dok∏adnie myje si´ i oczyszcza pod∏o˝e, pod∏ogi,
rampy i Êciany, je˝eli jest to mo˝liwe — po usuni´-
ciu lub rozebraniu wyposa˝enia lub instalacji, któ-
re w przypadku pozostawienia zmniejszy∏yby sku-
tecznoÊç czyszczenia i odka˝ania;

3) po wykonaniu czynnoÊci okreÊlonych w pkt 1 i 2
stosuje si´ produkt biobójczy zgodnie z zalecenia-
mi producenta.

7. Wst´pne czyszczenie i odka˝anie gospodarstwa
przeprowadza si´ w nast´pujàcy sposób:

1) podczas zabijania drobiu lub innych ptaków podej-
muje si´ Êrodki w celu wykluczenia lub zminimali-
zowania rozprzestrzeniania si´ wirusa grypy pta-
ków obejmujàce:

a) instalacj´ tymczasowego wyposa˝enia odka˝a-
jàcego,

b) dostarczenie odzie˝y ochronnej i pryszniców,

c) odka˝anie u˝ytego sprz´tu i innych przedmio-
tów,

d) wy∏àczenie zasilania systemu wentylacyjnego;

2) zw∏oki zabitego drobiu lub innych ptaków odka˝a
si´ produktem biobójczym;

3) transport zw∏ok drobiu lub innych ptaków z gospo-
darstwa w celu ich usuni´cia odbywa si´:

a) przy wykorzystaniu zamkni´tych i szczelnych
Êrodków transportu,

b) pod nadzorem urz´dowym,

c) w sposób wykluczajàcy rozprzestrzenianie si´
wirusa grypy ptaków;

4) po przetransportowaniu z gospodarstwa zabitego
drobiu lub innych ptaków w celu ich usuni´cia cz´-
Êci gospodarstwa, w których przebywa∏y te zwie-
rz´ta, oraz miejsca ska˝one podczas ich zabijania
lub sekcji zw∏ok niezw∏ocznie odka˝a si´;

5) tkanki lub krew pozosta∏e w miejscu zabicia lub
sekcji zw∏ok drobiu lub innych ptaków zbiera si´
i usuwa wraz z tymi zw∏okami;

6) produkty biobójcze pozostawia si´ na powierzchni
co najmniej przez 24 godziny.

8. Koƒcowe czyszczenie i odka˝anie gospodarstwa
przeprowadza si´ w nast´pujàcy sposób:

1) Êció∏k´ lub nawozy naturalne usuwa si´ i przetwa-
rza si´ w nast´pujàcy sposób:

a) poddaje si´ dzia∏aniu pary wodnej o tempera-
turze co najmniej 70 °C albo

b) niszczy przez spalenie, albo

c) zakopuje w sposób uniemo˝liwiajàcy dost´p do
nich dzikich ptaków lub innych zwierzàt, albo

d) poddaje si´ biotermicznemu odka˝aniu przez
kopcowanie co najmniej przez 42 dni po
uprzednim odka˝eniu produktem biobójczym;

2) t∏uszcz lub brud usuwa si´ ze wszystkich odka˝a-
nych powierzchni przy u˝yciu Êrodków odt∏uszcza-
jàcych, a nast´pnie powierzchnie te myje si´ wo-
dà;

3) po zmyciu wodà powierzchnie odka˝a si´ produk-
tem biobójczym;

4) po up∏ywie 7 dni od dnia zakoƒczenia czynnoÊci
w gospodarstwie stosuje si´ Êrodki odt∏uszczajàce,
nast´pnie sp∏ukuje wodà, odka˝a Êrodkiem biobój-
czym i ponownie sp∏ukuje wodà;

5) gnojowic´ przechowuje si´ co najmniej przez
60 dni od dnia ostatniego dodania zaka˝onego ma-
teria∏u; powiatowy lekarz weterynarii mo˝e wyra-
ziç zgod´ na skrócenie okresu przechowywania
gnojowicy, je˝eli zosta∏a poddana, zgodnie z wy-
tycznymi urz´dowego lekarza weterynarii, innemu
przetworzeniu zapewniajàcemu zniszczenie wirusa
grypy ptaków.

9. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e wyraziç zgo-
d´ na transport Êció∏ki lub nawozów naturalnych, któ-
re mog∏y zostaç ska˝one wirusem grypy ptaków, do
wyznaczonego przez niego zak∏adu, w celu przetwo-
rzenia lub tymczasowego przechowywania i póêniej-
szego przetworzenia w sposób okreÊlony w przepi-
sach rozporzàdzenia nr 1774/2002 lub przepisach
Komisji Europejskiej wydanych zgodnie z art. 64 ust. 2
dyrektywy 2005/94/WE, przy czym transport ten odby-
wa si´ w sposób okreÊlony w ust. 7 pkt 3.

10. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e, w wyjàt-
kowych przypadkach, okreÊliç szczegó∏owe sposoby
przeprowadzania czyszczenia i odka˝ania inne ni˝ wy-
mienione w ust. 1—8, bioràc pod uwag´ rodzaj gospo-
darstwa i panujàce warunki klimatyczne. G∏ówny Le-
karz Weterynarii informuje Komisj´ Europejskà, jakie
szczegó∏owe sposoby przeprowadzenia czyszczenia
i odka˝ania zosta∏y okreÊlone.

11. W przypadku gdy powiatowy lekarz weteryna-
rii uzna, ˝e gospodarstwo lub jego cz´Êç nie mogà zo-
staç poddane czyszczeniu i odka˝aniu, mo˝e zakazaç
co najmniej przez 12 miesi´cy przemieszczania osób,
Êrodków transportu, drobiu lub innych ptaków, ssa-
ków domowych lub przedmiotów do tego gospodar-
stwa lub do jego cz´Êci.
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1. Ârodki transportu i sprz´t wykorzystywane do
transportu drobiu lub innych ptaków, ich mi´sa lub jaj
oczyszcza si´, odka˝a i poddaje przetworzeniu nie-
zw∏ocznie po ich u˝yciu, w sposób okreÊlony w § 34.

2. Przemieszczanie na obszarze szczepieƒ inter-
wencyjnych odbywa si´ przy zachowaniu nast´pujà-
cych wymagaƒ:

1) jaja wyl´gowe:

a) pochodzà ze szczepionego lub nieszczepionego
stada rodzicielskiego, u którego w wyniku ba-
daƒ, przeprowadzonych zgodnie z podr´czni-
kiem diagnostycznym, wykluczono obecnoÊç
wirusa grypy ptaków,

b) przed wysy∏kà zosta∏y odka˝one zgodnie z wy-
tycznymi powiatowego lekarza weterynarii,

c) transportuje si´ bezpoÊrednio do wyznaczone-
go zak∏adu wyl´gu drobiu,

d) sà oznakowane w sposób zapewniajàcy ich
identyfikacj´ w zak∏adzie wyl´gu drobiu;

2) jaja konsumpcyjne pochodzàce ze szczepionego
lub nieszczepionego stada drobiu odchowanego
do rozpocz´cia nieÊnoÊci, u którego w wyniku
przeprowadzonych badaƒ, zgodnie z podr´czni-
kiem diagnostycznym, wykluczono obecnoÊç wi-
rusa grypy ptaków, sà transportowane:

a) do wyznaczonego przez powiatowego lekarza
weterynarii zak∏adu pakowania jaj, je˝eli zosta-
∏y umieszczone w pojemnikach jednorazowych
oraz zastosowano Êrodki bezpieczeƒstwa biolo-
gicznego okreÊlone przez powiatowego lekarza
weterynarii,

b) do zak∏adu wytwarzajàcego lub przetwarzajà-
cego produkty jajeczne w sposób okreÊlony
w rozporzàdzeniu nr 853/2004 w za∏àczniku III
w sekcji X w rozdziale II, w celu poddania ich
przetworzenia w sposób okreÊlony w rozporzà-
dzeniu nr 852/2004 w za∏àczniku II w rozdzia-
le XI;

3) piskl´ta jednodniowe:

a) pochodzà z jaj wyl´gowych spe∏niajàcych wa-
runki okreÊlone w pkt 1,

b) umieszcza si´ w kurnikach lub obiektach bu-
dowlanych, w których nie jest utrzymywany in-
ny drób;

4) drób lub inne ptaki:

a) zosta∏y zaszczepione przeciwko grypie ptaków,
je˝eli by∏o to przewidziane w planie szczepieƒ
interwencyjnych,

b) zosta∏y zbadane, zgodnie z podr´cznikiem diag-
nostycznym zawartym w za∏àczniku do decyzji
Komisji 2006/437/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r.
zatwierdzajàcej podr´cznik diagnostyczny do-
tyczàcy grypy ptaków, przewidziany w dyrekty-
wie Rady 2005/94/WE, i uzyskano wynik bada-
nia wykluczajàcy obecnoÊç wirusa grypy pta-
ków,

c) umieszcza si´ w kurnikach lub innych miej-
scach lub obiektach budowlanych, w których
nie jest utrzymywany inny drób;

5) drób przeznaczony do uboju:

a) przed za∏adunkiem zosta∏ zbadany, zgodnie
z podr´cznikiem diagnostycznym, o którym
mowa w pkt 4 lit. b, i uzyskano wynik badania
wykluczajàcy obecnoÊç wirusa grypy ptaków,

b) transportuje si´ bezpoÊrednio do wyznaczonej
rzeêni w celu natychmiastowego poddania
ubojowi.

3. Przemieszczanie z gospodarstw znajdujàcych
si´ poza obszarem szczepieƒ interwencyjnych do gos-
podarstw znajdujàcych si´ na obszarze tych szczepieƒ
odbywa si´ przy zachowaniu nast´pujàcych wyma-
gaƒ:

1) w przypadku jaj wyl´gowych — sà spe∏nione wy-
magania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c i d;

2) w przypadku jaj konsumpcyjnych — sà spe∏nione
wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 2;

3) w przypadku pisklàt jednodniowych — sà spe∏nio-
ne wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 3
lit. b;

4) w przypadku drobiu lub innych ptaków:

a) zosta∏y zaszczepione w gospodarstwie pocho-
dzenia, je˝eli by∏o to przewidziane w planie
szczepieƒ interwencyjnych,

b) jest spe∏nione wymaganie, o którym mowa
w ust. 2 pkt 4 lit. c;

5) w przypadku drobiu przeznaczonego do uboju —
jest spe∏nione wymaganie, o którym mowa
w ust. 2 pkt 5.

4. Przemieszczanie z gospodarstw znajdujàcych
si´ na obszarze szczepieƒ interwencyjnych do gospo-
darstw znajdujàcych si´ poza obszarem tych szcze-
pieƒ odbywa si´ przy zachowaniu nast´pujàcych wy-
magaƒ:

1) w przypadku jaj wyl´gowych — sà spe∏nione wy-
magania, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
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2) w przypadku jaj konsumpcyjnych — sà spe∏nione
wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 2;

3) w przypadku pisklàt jednodniowych:

a) nie zosta∏y zaszczepione,

b) jest spe∏nione wymaganie, o którym mowa
w ust. 2 pkt 3 lit. b,

c) pochodzà z jaj wyl´gowych spe∏niajàcych wa-
runki okreÊlone w ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1;

4) w przypadku drobiu lub innych ptaków:

a) nie zosta∏y zaszczepione,

b) sà spe∏nione wymagania, o których mowa
w ust. 2 pkt 4 lit. b i c;

5) w przypadku drobiu przeznaczonego do uboju —
sà spe∏nione wymagania, o których mowa w ust. 2
pkt 5.

5. W przypadku mi´sa pozyskanego z drobiu utrzy-
mywanego w gospodarstwach znajdujàcych si´ na
obszarze szczepieƒ interwencyjnych zapewnia si´, ˝e
przed pozyskaniem mi´sa z drobiu:

1) szczepionego drób zosta∏:

a) zaszczepiony zgodnie ze strategià DIVA,

b) poddany kontroli i badaniu, zgodnie z podr´cz-
nikiem diagnostycznym, o którym mowa

w ust. 2 pkt 4 lit. b, i uzyskano wynik badania
wykluczajàcy obecnoÊç wirusa grypy ptaków,

c) zbadany przez urz´dowego lekarza weterynarii
w okresie 48 godzin przed za∏adunkiem oraz, je-
˝eli jest to konieczne — badaniom poddano
równie˝ ptaki wskaênikowe w gospodarstwie,

d) przetransportowany bezpoÊrednio do rzeêni
w celu natychmiastowego poddania ubojowi;

2) nieszczepionego drób zosta∏ poddany monitoro-
waniu, zgodnie z podr´cznikiem diagnostycznym,
o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b.

6. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e wyraziç zgo-
d´ na przemieszczanie zw∏ok drobiu lub jaj z gospo-
darstw w celu ich usuni´cia.

7. Przemieszczanie, o którym mowa w ust. 2—6,
odbywa si´ pod nadzorem urz´dowym, zgodnie
z podr´cznikiem diagnostycznym, o którym mowa
w ust. 2 pkt 4 lit. b.

8. Drobiu lub innych ptaków, w tym pisklàt jedno-
dniowych, nie przemieszcza si´ z terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej od dnia rozpocz´cia szczepieƒ in-
terwencyjnych do dnia zatwierdzenia planu gotowo-
Êci zwalczania grypy ptaków przez Komisj´ Europej-
skà, chyba ˝e w∏aÊciwy organ przyjmujàcego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej wyrazi na to
zgod´.
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