
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 0510/P/5/2023 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 17 stycznia 2023 r. 

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krapkowickiego, 

prudnickiego, opolskiego i nyskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, 4, 7, 8a, 8f, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421, z późn. zmianami), art. 59 

ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 

r. poz. 135 i 655) oraz art. 60 lit. b), art. 64-65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 

z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty  

w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r., str. 1  

z późn.zm.) i art. 21 ust. 1-2, art. 25, art. 27, art. 40, art. 42 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 

2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym  

w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64, z późn. zm.), w związku ze stwierdzeniem 

ogniska choroby zakaźnej - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w miejscowości Ścigów, w gminie 

Strzeleczki, na terenie powiatu krapkowickiego zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem 

zapowietrzonym”, uznaje się teren obejmujący w powiecie krapkowickim, w gminie Strzeleczki, miejscowości: 

Dobra, Kujawy, Moszna, Racławiczki, Smolarnia, Strzeleczki, Ścigów, Zielina. 

2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), na terenie powiatów 

krapkowickiego, prudnickiego, opolskiego i nyskiego, zwany dalej „obszarem zagrożonym” uznaje się teren 

obejmujący: 

1) w powiecie krapkowickim, w gminie Walce, miejscowość: Brożec; 

2) w powiecie krapkowickim, w gminie Krapkowice, miejscowości: Dąbrówka Górna, Gwoździce, Kórnica, 

Krapkowice, Ligota Krapkowicka, Nowy Dwór Prudnicki, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, Ściborowice, 

Żywocice; 

3) w powiecie krapkowickim, w gminie Strzeleczki, miejscowości: Dziedzice, Komorniki, Łowkowice, 

Pisarzowice, Wawrzyńcowice; 

4) w powiecie krapkowickim, w gminie Gogolin: miejscowość Odrowąż; 

5) w powiecie prudnickim, w gminie Biała, miejscowości: Chrzelice, Czartowice, Gostomia, Górka 

Prudnicka, Krobusz, Łącznik, Mokra, Nowa Wieś Prudnicka, Ogiernicze, Pogórze, Radostynia, Wilków; 

6) w powiecie prudnickim, w gminie Głogówek, miejscowości: Błażejowice Dolne,  Kierpień, Leśnik, 

Mionów, Rzepcze, Zawada, część miejscowości Głogówek - na północ od drogi DK 40; 
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7) w powiecie opolskim, w gminie Prószków miejscowości: Ligota Prószkowska i Przysiecz - na południe od 

Potoku Prószkowskiego; 

8) w powiecie nyskim, w gminie Korfantów, miejscowości: Przechód; Borek; Rzymkowice. 

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, określonym w § 1 ust. 1 nakazuje się: 

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach 

budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie; 

2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa; 

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 oraz wyłożenie 

mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób; 

5) posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego 

wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa. 

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, określonym w § 1 ust. 1, zakazuje się: 

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego 

powiatowego lekarza weterynarii; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza 

weterynarii; 

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; 

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu 

odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego 

powiatowego lekarza weterynarii; 

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 

§ 4.1. Środki określone w § 2 i § 3 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. 

2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, na obszarze zapowietrzonym, stosuje się środki określone  

w § 5 i § 6. 

§ 5. Na obszarze zagrożonym, określonym w § 1 ust. 2 nakazuje się: 

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach 

budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie; 

2) niezwłoczne usuwanie 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 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 oraz wyłożenie 

mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób. 

§ 6. Na obszarze zagrożonym, określonym w § 1ust. 2, zakazuje się: 

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków 

utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 
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2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza 

weterynarii; 

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; 

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu 

odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego 

powiatowego lekarza weterynarii; 

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego 

powiatowego lekarza weterynarii. 

§ 7.1. Za obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), uznaje 

się teren obejmujący powiat krapkowicki, prudnicki, nyski oraz opolski. 

2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 nakazuje się: 

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach 

budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie; 

2) karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub 

osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich 

odchodami. 

§ 8.1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego poprzez ustawienie na 

granicach tych obszarów tablic ostrzegawczych 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. Tablice należy umieścić 

na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych. 

3. Do oznaczenia obszaru w sposób określony w ust. 1 i 2 zobowiązuje się: 

1) Wójtów Gmin: Walce, Strzeleczki; 

2) Burmistrzów miast i gmin: Biała, Głogówek, Gogolin, Korfantów, Krapkowice, Prószków. 

§ 9. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-7 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na obszarze zapowietrzonym, obszarze zagrożonym lub obszarze na którym istnieje 

zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). 

§ 10. Wykonanie rozporządzenia powierza się: 

1) Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Krapkowicach, Nysie, Opolu, Prudniku; 

2) Wójtom Gmin: Walce, Strzeleczki; 

3) Burmistrzom Miast i Gmin: Biała, Głogówek, Gogolin, Korfantów, Krapkowice, Prószków; 

4) Komendantom Powiatowym Policji: w Krapkowicach, Nysie, Opolu, Prudniku; 

5) Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej: w Krapkowicach, Nysie, Opolu, Prudniku; 

6) Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego; 

7) Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym w Krapkowicach, Nysie, Opolu, Prudniku; 

8) właściwym miejscowo zarządcom dróg; 

9) właściwym miejscowo nadleśnictwom. 

§ 11. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie powiatów krapkowickiego, prudnickiego, opolskiego i nyskiego. 

   
 

Wojewoda Opolski 

 

Sławomir Kłosowski 
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