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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2020
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOLE
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kolskiego
Na podstawie art. 45 ust.1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w związku ze stwierdzeniem
ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu kolskiego w miejscowości Zalesie,
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem
zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony: Od północy - skrzyżowania w obrębie Drzewce (gm. Olszówka)
na drodze wojewódzkiej 263 (dz. 59) w kierunku południowym przez obręb Młynik (dz. 256), dalej przez
obręb Zalesie (dz. 321) do torów kolejowych. Następnie drogą wojewódzką 263 od torów w obrębie Zalesie
(dz. 262) w kierunku południowym przez miejscowość Tarnówka Wiesiołowska (dz. 274). Następnie około
500m na północ od dworca w Dąbiu w kierunku północnym wzdłuż torów (przez obręby:, Baranowiec (dz. 85),
Tarnówka Wiesiołowska (dz. 214), Zalesie (dz. 386/1), Młynik (dz. 289), Łubianka (dz. 170) cały czas wzdłuż
torów do obrębu Adamin (dz. 212/2) 400 m przed wiaduktem. W obrębie Adamin wzdłuż dróg o numerach
działek 205, 208, 207/1. W obrębie Łubianka wzdłuż strugi Olszówka na wysokości szkoły podstawowej
w kierunku południowym do torów kolejowych. W obrębie Młynik wzdłuż dróg o numerach działek 266, 264,
261, 257. W obrębie Drzewce na drogach o numerach działek: 399, 379, 270, 297/1. W obrębie Ostrów
Kolonia wzdłuż dróg o numerach działek: 346, 340, 344, 342, 338. 341/1, 179/2. W obrębie Ostrów Wieś
wzdłuż dróg o numerach działek: 147, 148, 149. W obrębie Zalesie wzdłuż dróg o numerach działek: 114, 117,
387, 15, 8/1, 6/4, 7/1, 6/10, 6/7, 12/1, 13/1, 10/1, 11/1, 104/1, 14/1, 9/1, 366/1, 5/1, 228, 115/2, 288, 346, 239,
115/1, 217. W obrębie Baranowiec wzdłuż dróg o numerach działek: 110, 79, 130, 137, 183, 102, 97. Wzdłuż
drogi o numerze działki 23. W obrębie Tarnówka Wiesiołowska Wzdłuż dróg o numerach działek: 136/3, 142,
345, 292, 296, 268, 215, 136/2, 101, 85, 4.W obrębie Tarnówka Duża wzdłuż dróg o numerach działek: 1/2, 41,
46, 132, 334, 335/3, 523. W obrębie Grabina Wielka wzdłuż drogi o numerze działki 66/3. W miejscowości
Rośle wzdłuż dróg o numerach działek: 376 i częściowo na działce 324 od jej zachodniego końca 200 metrów
w kierunku wschodnim.
2. Za obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje
się teren ograniczony: Na północy od obrębu Zawadka gm. Olszówka od skrzyżowania dróg (dz. 111/1 i 2/2)
i biegnie w kierunku wschodnim po granicy gm. Olszówka i obrębu Zawadka, dalej na południe za elektrownią
wiatrową na działce 16/1, koło następnej elektrowni wiatrowej na działce 19/1 wzdłuż drogi asfaltowej,
skręcając na wschód przy rowie melioracyjnym (dz. 99) w kierunku wsi Krzewata, potem dalej granicą wsi
Zawadka i Górki przecinając rów (dz. 171), następnie drogami polnymi (dz. 104/1 i 104/2) aż do granicy wsi
Krzewata z wsią Górki, potem biegnie w kierunku północnym wzdłuż tą granicą aż do działki 3/2 po czym
biegnie w kierunku wschodnim przez działki 4/5, 6/6, 7/2, 8 przy domostwie Krzewata 14 przecina drogę
wojewódzką nr 263 (dz. 39), następnie biegnie dalej przez pola uprawne aż do drogi gminnej asfaltowej
(dz. 117) dalej przecina od północy budynki na działce 99/1 biegnąc aż do drogi gminnej asfaltowej (dz. 96),
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następnie w kierunku południowo-wschodnim biegnie przecinając pola uprawne aż do zabudowań na działce
73 w obrębie Krzewata, tam przecina drogę gminną (dz. 89/2), której południowa krawędź jest granicą wsi
Krzewata ze wsią Przybyszew, tą drogą biegnie do skrzyżowania dróg (dz. 89/2 i dz. 35/2) gdzie zbiegają się
granice wsi Krzewata, Przybyszew, Nowa Wioska, dalej w kierunku południowym do drogi gminnej asfaltowej
(dz. 20), następnie biegnie północną krawędzią tej drogi (dz. 20) aż do skrzyżowania z drogą asfaltową
(dz. 97), następnie po przedłużeniu drogi gminnej asfaltowej (dz. 20) przez pola uprawne aż do granicy wsi
Nowa Wioska gm. Olszówka, dalej granicą wsi w kierunku południowym aż do granicy województw
wielkopolskiego i łódzkiego, następnie biegnie ww. granicą województw przez obręby Nowa Wioska,
Przybyszew, Grabina, Dębowiczki, gdzie przecina drogę powiatową (dz. 69), dalej przez obręby Mniewo, aż do
granicy gmin Olszówka i Dąbie gdzie odbija na południowy wschód po granicy województw (wielkopolskiego
i łódzkiego) przez obręby w gminie Dąbie: Rośle, Lisice gdzie znów biegnie na południe granicą obrębu Lisice
przecinając drogę powiatową (dz. 207), dalej ww. granicą aż do odbicia w kierunku zachodnim w kierunku
obrębu Krzewo, dalej biegnie znów na południe granicą obrębu Krzewo, wciąż po granicy województw,
przecina rzekę Ner, następnie odbija na zachód i biegnie Kanałem Zbylczyckim, przez obręby Karszew,
Kupinin, Wiesiołów aż do styku granic obrębów Wiesiołów i Domanin, następnie odbija w kierunku
południowym po granicy obrębu Domanin, aż do rzeki Pisia, później wzdłuż tej rzeki w kierunku południowym
(granicą województw), następnie odbija w kierunku południowo-zachodnim, przecina drogę powiatową 208/1,
dalej załamuje się na autostradzie A2 około 303 kilometra, dalej biegnie granicami obrębów Domanin,
Cichmiana, Chruścin, Augustynów, przecina drogę powiatową 723/2, następnie przy działce 690 odbija
w kierunku północno-zachodnim, przecina pola aż do granicy obrębów Augustynów i Krzykosy, biegnie
polami, następnie przecina drogę gminną (dz. 136), dalej przecina gospodarstwo rolne (dz. 95), następnie
polami uprawnymi przez obręby Bród, Lutomirów, przecina drogę gminną (dz. 61) przy budynkach o adresie
Lutomirów 6, następnie biegnie lasem aż do granicy z obrębem Gaj, dalej przecina drogę gminą (dz. 123),
następnie w kierunku północno-zachodnim polami uprawnymi do granicy z obrębem Rzuchów, tam przecina
autostradę A2 około 292 kilometra, dalej znów polami uprawnymi aż do przecięcia się z rzeką Ner, następnie
polami uprawnymi przez granice obrębu Majdany, aż do przecięcia z drogą gminną (dz. 240) przy domostwie
Majdany 29, dalej biegnie przez pola do granicy z gminą Koło i obrębem Przybyłów, przez żwirownie MK
Stella, dalej przez obręb Skobielice, przez przecięcie drogi wojewódzkiej nr 473 z rzeką Rgilewką, następnie
polami uprawnymi do granicy gmin Koło i Grzegorzew przez obręb Grzegorzew, przecina drogę gminą
(dz. 1529) około 100m od skrzyżowania, dalej w kierunku północno-wschodnim, przez pola uprawne
w obrębie Grzegorzew, do przecięcia z ulicą Piaski- drogą powiatową (dz. 1308/1), przecina prywatny las
(dz. 1305/4), następnie ulicę Leśną- drogę powiatową (dz. 1364/3) przy skrzyżowaniu przy domostwie Leśna
19, dalej przez nieużytki, południową stroną stacji uzdatniania wody, przecina rzekę Rgilewkę, dalej biegnie
łąkami do przecięcia w obrębie Ponętów Dolny przy drodze powiatowej (dz. 229), następnie przez łąki do
przecięcia z drogą powiatową (dz. 140), dalej polami uprawnymi aż do przecięcia z drogą powiatową
(dz. 149/1), następnie przecina tereny kolejowe w obrębię Grodna, następnie przecina drogę powiatową
(dz. 80/1), biegnie przez gospodarstwo przy adresie Grodna 28a, dalej polami uprawnymi do obrębu Złota
w gminie Olszówka, przecina drogę gminną (dz. 131) przy gospodarstwie Złota 49, dalej do skrzyżowania
w dróg 111/2 i 2/2 w obrębie Zawadka.
§ 2. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 nakazuje się:
1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub
w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
- uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
- ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu
lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu
wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które
mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw
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utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące;
5) posiadaczowi zwierząt:
- prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem
pomieszczeń mieszkalnych,
- niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub
śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków
utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez
zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo
powiatowego lekarza weterynarii;
7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych
i wylęgowych.
3. Środki określone w § 2 ust. 2 pkt. 5 i 6 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar
zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.
4. Środki określone w § 2 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 21 dni, licząc od dnia zakończenia
wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej niż do dnia przeprowadzenia przez
powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym
i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy ptaków.
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, na obszarze zapowietrzonym stosuje się środki określone
w § 3 ust. 1 i ust. 2 aż do upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
§ 3. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1 ust. 2 nakazuje się:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu
lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub
substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw
utrzymujących drób oraz odkażanie rąk obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu
produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 2 zakazuje się:
1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków
oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii;
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3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
3. Środki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia
wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.
§ 4. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1, poprzez
ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle
o następującej treści:
„UWAGA ! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY ”.
2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów,
oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.
3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych.
§ 5. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych
lub prywatnych.
§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów
i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).
§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się:
1) Staroście kolskiemu;
2) Wójtom Gmin: Olszówka, Dąbie, Kłodawa, Grzegorzew, Koło;
3) Komendantowi Powiatowemu Policji w Kole;
4) Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole;
5) Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego;
6) Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kole;
7) właściwym miejscowo zarządcom dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i obowiązuje do czasu
jego uchylenia.
§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole
(-) Radosław Namyslak

