
RozPoRzĄDzENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSII)

z dnia ..,.ł.ł....spałłŁ......'. 2008 r.

zm ieniaiące rozporząd zen ie w s prawie załządzenia ś rod ków ariązap ych

z wysĘpieniem grypy ptaków :
i

i

i

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2OO4 r. o ochronie zdrowia

zutierząt oraz zna|czaniu chorÓb zakażnych zrtlierząt (Dz. U. Nr 69' y'oz. 625,
21,zpóźn. zm..)) zarządza się, co następuje:

s 1.W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1| grudnia

2oo7 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków

(Dz. U. Nr 225, poz. 1665) po s 1 dodaje się $ 1a - $1d w brzmieniu: i

,,S 1a.1. Kaczki igęsi inne niż wymienione w ust. 2, kury, indyki, paepiórki,

perlice, gołębie, baŻanty i kuropatwy 'ogą&.Jtrzymywane na otwańej pr2estrzeni

jedynie w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym pzed dostępem dzikich ptakÓw

oraz ich odchodami.

2. Kaczki i gęsi w zakładzie hodowli zarodowej lub zakładzie reprodukcyjnym

oraz strusie i inne bezgrzebieniowce mogą byc utzymywane na otwańej prlestrzeni,

jeżeli:

1) zostały trwa|e oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację;

2) będą pzebywaty na otwartej pzestrzeni nie dłużej niż 6 godzin dzienrtie;

3) ich karmienie i pojenie będzie odbywało się w sposÓb zabezpieczający paszę

iwodę pzed dostępem dzikich ptakow oraz ich odchodami;

4) podmiot prowadzący zakład zapewni:

a) staty dozór uniemoŹ|iwiający kontakt kaczek, gęsi, strusi oraz innych

bezgzebieniowców z dzikimi ptakami,

b) Że kaczki, gęsi, strusie oraz inne bezgrzebieniowce przebyvląjące na

otwańej przestzeni nie będą miały dostępu do otwartych zbiorników

wodnych,



c) że będą stosowane uządzenia do odstraszania dzikich ptaków, 
i

d) że lekarz weterynańi będzie przeprowadzał badanie k|iniczne] ptakÓw

w stadzie raz W miesiącu, przy czym pierwsze badanie zostanie

pzeprowadzone przed rozpoczęciem utzymywania ptakÓw na lotwańej

pzestrzeni, 
'

e) że będzie przeprowadzane badanie |aboratoryjne w kierunku grypy ptaków

wywołanej wirusem grypy typu A podtyp H5 lub H7 co najmniej |az na 2

miesiące, p12ry czym pierwsze badanie zostanie pŻeprowadzone pzed

rozpoczęciem utrzymyłania ptaków na otwartej przestrzeni.

3. Podmiot prowadzący zakład hodowli zarodowej ]ub zakład reprodukcyjny

oraz podmiot utrzymujący strusie lub inne bezgzebieniowce: i
1) zamierzający utrzymywaó ptaki w sposob określony w ust. 2, informilrje o tym

powiatowego |ekarza weterynańi przed rozpoczęciem takiego utrzymyruania,

podając miejsce oraz |iczbę utrzymywanych ptaków; i

2) przekazuje informację o wynikach badań, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit' d

ie, powiatowemu lekazowiweterynarii niezwłocznie po ich otrzymaniu.

4. Badanie, o którym mowa w ust. 2 pkt,4 |it. e, przeprowadza się na próbkach

pobranych przez|ekarza weterynarii, co najmnłejod: :
1) 15 ptaków z każdego stada - w przypatlku kaczek i gęsi,

2) 1 ptaka w stadzie liczącym do 10 sztuk, 10% ptakÓw w stadzie liczącym od 11

do 50 sztuk a|bo Zao/o ptakow w stadzie liczącym powyżej 50 sztuk - w

przypadku strusi oraz innych bezgrzebieniowcÓw
- W krajowyrn laboratorium referencyjnym, w rozumieniu przepigow Unii

Europejskiej, prowadzącym badania w tym kierunku.

5. Gołębie mogą byĆ wypuszczane jedynie na loĘ treningowe lub na loty

konkursowe, jezeli:

1) są utrzymynłane oddzie|nie od innych ptakÓw;

2) ich karmienie i pojenie odbywa się w spos ob zabezpieczający paszę i wodę

przed dostępem dzikich ptakÓw oraz ich odchodami.

$ 1b. Podmiot prowadzący zakład hodowii zai.odowej lub zakład reprodukcyjny

niezwłocznie informuje powiatowego lekarza weteryn arii o:

1) zmniejszeniu:
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