
         UWAGA WŁAŚCICIELE DROBIU !!! 

        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie informuje że z dniem 6 kwietnia 

2017r. zostały ograniczone restrykcje dotyczące utrzymywania drobiu, 

wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 

kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem 

wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

Zakazuje się: 
 

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze  
zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,  

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest  
utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych  

 
Nakazuje się: 

 
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi 

ptakami, („Starać się wypuszczać drób na terenie gospodarstwa, 
gdzie przebywa człowiek, co w naturalny sposób będzie 
odstraszało dzikie ptactwo od przebywania w zbyt bliskiej 
odległości. W gospodarstwie stosowane mogą być również 
ultradźwiękowe odstraszacze, siatki itp. sposoby mające na celu 
ograniczenie do minimum ryzyka kontaktu z dzikim ptactwem.”)   

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest 
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków 
utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,  

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do 
zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki, 

d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed 
kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami, 

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w 
sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków 
oraz ich odchodami, 

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z 
budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie 
zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w 
przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie 
bezwybiegowym, 

g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w 
których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia 
ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku 



- w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie 
bezwybiegowym, 

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą 
drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do 
budynków inwentarskich, 

i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi 
drobiu przed każdym ich użyciem, 

j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin 
uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności 
związanych z obsługą drobiu, 

k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z 
prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje 
na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub 
nieśności. 

2.  Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo 

najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o 

wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: 

1) zwiększonej śmiertelności; 

2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody; 

3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i 

skrzydeł, niezborność ruchów; 

4) duszności; 

5) sinicy i wybroczyn; 

6) biegunki; 

7) nagłego spadku nieśności. 

3.  Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi 

Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu 

usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej 

śmiertelności dzikich ptaków. 

 
         Z uwagi na stały wysoki stopień zagrożenia wystąpienia grypy ptaków 
na terenie powiatu pszczyńskiego powiatowy Lekarz Weterynarii w 
Pszczynie zwraca się z prośbą o przestrzeganie, w/w nakazów, co będzie 
weryfikowane przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
w Pszczynie. 
 
Zgłoszenia przyjmowane są w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w 
Pszczynie w formie:   tel.:(32) 210-51-66,   

                                    fax: (32) 210-51-66,  
                                    e-mail:  pszczyna.piw@wetgiw.gov.pl 
 

 


