NR 1/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARIIW SLAWNIE
z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie okreslenia obszaru zagrozenia wystapieniem „Wysoce zjadliwej grypy ptakow"
wywolanej przez wirus grypy ptakow podtyp H5N8 oraz nakazow i zakazow
obowiqzuj^cych na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 10, oraz art. 45 list. 4 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaznych
zwierzat (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539; z 2015 r., poz. 266 i poz. 470; z 2016 r., poz. 1605)
wzwiazku z art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, poz. 1250 1 poz. 1920) zarzadza sie,
co nastepuje:
§ 1. Za obszar, na ktorym istnieje zagrozenie wystapienia choroby zakaznej zwierzat
,,Wysoce zjadliwej grypy ptakow" uznaje sie Gmine - Miasto Darlowo oraz miejscowosci
Barzowice, Bobolm, Bukowo Morskie, Cisowo, Darlowiec, Dabki, Dabkowice, DomasJawice,
Drozdowo, Jezyce, Kopan, Kopnica, Krupy, Nowy Krakow, Palczewice, P?ciszewko,
Porzecze, Rusko, Sinczyca, Sulimice, Trzmielewo, Wicie, Zagorzyn, Zakrzewo, Zielnowo
i Zukowo Morskie, w gminie Darlowo. w powiecie slawieriskim w ich granicach
administracyj ny ch.
§ 2. Nakazuje si? oznakowac obszar zagrozony wystapieniem choroby zakaznej
zwierzat poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z widocznym i trwalym napisem ,.Uwaga!
Wysoce zjadliwa grypa u ptakow dzikich. Obszar zagrozony wystapieniem choroby" na
wszystkich drogach publicznych w miejscach, w ktorych drogi te przekraczaja granice^ obszaru
zagrozonego wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow oraz oznakowanych parkingach
polozonych na obszarze zagrozonym wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow.
§ 3. 1. Na obszarze zagrozonym wystapieniem choroby zakaznej zwierzat ,.Wysoce
zjadliwej grypy ptakow", o ktorych mowa w § 1, wprowadza si? nastepujace zakazy i nakazy:
1) zakazuje sie organizowania targow, wystaw, pokazow lub konkursow drobiu
hodowlanego;
2) zakazuje sie karmienia i pojenia drobiu na zewnatrz budynkow;
3) nakazuje sie zabezpieczyc pasze^ przed dostepem dzikich ptakow;
4) nakazuje si? stosowac w gospodarstwie obuwie i odziez ochronnq przeznaczona
do pracy wylacznie w gospodarstwie;
5) nakazuje si? wylozyc maty dezynfekcyjne nasaczone srodkiem dezynfekcyjnym
przed wejsciami do budynkow., w ktorych utrzymywany jest drob;
6) nakazuje si$ utrzymywanie drobiu w systemie wolnowybiegowym w sposob
ograniczaj^cy kontakt z dzikim ptactwem wodnym;
7) nakazuje si? powiadomic Powiatowego Lekarza Weterynarii w Slawnie o kazdym
przypadku choroby drobiu
8) nakazuje sie sporzadzic spis wszystkich miejsc utrzymywania drobiu.
2. Zakazy i nakazy, o ktorych mowa w ust. 1 obowiazuja do czasu uchylenia niniejszego
rozporzadzenia.

§ 4. Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzqdku w gminach, oznakowanie obszaru dotkni^tego choroba^ nalezy
do obowiazkowych zadan wlasnych gmin.
§ 5. Rozporzadzenie wykonujq:

1) Burmistrz Miasta Darlowo.
2) Wojt Gminy Darlowo.
3) Soltysi miejscowosci gminy Darlowo polozonych w obszarze zagrozonym
wyst^pieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow.
§ 6. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem podania do wiadomosci publicznej
w sposob zwyczajowo przyj^ty na terenie Gminy - Miasto Darlowo oraz miejscowosci
Barzowice, Bobolin, Bukowo Morskie, Cisowo, Darlowiec, D^bki, Dabkowice, Domaslawice,
Drozdowo, Jezyce, Kopah, Kopnica, Krupy, Nowy Krakow, Palczewice, P^ciszewko,
Porzecze, Rusko, Sinczyca, Sulimice, Trzmielewo, Wicie, Zagorzyn, Zakrzewo, Zielnowo
i Zukowo Morskie, w gminie Darlowo, w powiecie slawienskim w ich granicach
administracyjnych.
§ 7. Rozporzqdzenie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego.
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