
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOSZALINIE 

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku 

z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, pkt. 7, 8e, 10, 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 70 ust. 1 

lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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. UE. L Nr 84 z 31.3.2016 r., str. 1, zm. L Nr 57 z 3.3. 2017 r., str. 65, 

L Nr 95 z 15.03.2017 r., str. 1, L Nr 272 z 25.07.2018 r., str. 11, L Nr 48 z 11.02.2021 r., str. 3), a także  

art. 63-65 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących 

zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE L Nr 174 

z 3.6.2020 r., str. 64) w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego na 

terenie Miasta Koszalin, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się strefę zakażenia wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą następujący obszar: 

1) w gminie Będzino miejscowości: Barninek, Dobiesławiec, Podamirowo, Mścice, Stoisław, Łubniki, 

Strzeżenice, Kazimierz Pomorski, Łekno, Dobre, Mączno, Pakosław, Świercz, Dobre Małe, Malinowo, 

Popowo; 

2) w gminie Biesiekierz miejscowości: Stare Bielice, Nowe Bielice, Tatów, Gniazdowo, Cieszyn, Starki, 

Parnówko, Parnowo, Laski Koszalińskie, Kotłowo, Biesiekierz, Rutkowo, Witolubie; 

3) w gminie Manowo miejscowości: Kopanica, Kostrzewa, Cewlino, Bonin, Kretomino; 

4) w gminie Mielno miejscowości: Mielno, Komorniki, Niegoszcz, Mielenko Kolonia; 

5) w gminie Sianów miejscowości: Gorzebądz, Kędzierzyn, Skwierzynka; 

6) w gminie Świeszyno miejscowości: Niekłonice, Dunowo, Jarzyce, Giezkowo, Kłokęcin, Czersk 

Koszaliński, Konikowo, Chałupy, Świeszyno, Krokowo, Biała Kępa, Bagno, Chłopska Kępa, Kępa 

Świeszyńska, Strzekęcino, Brzeźniki, Olszak, Włoki, Mierzym; 

7) Miasto Koszalin. 

§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 właścicielom zwierząt z gatunków narażonych nakazuje się 

odosobnienie drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach 

budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami 

utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. 

§ 3. 1. Dopuszcza się utrzymywanie drobiu i innych ptaków na wolnym powietrzu pod warunkiem, że są 

chronione przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin. 
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2. Jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi lub kaczek w sposób wskazany w ust. 1, w przypadku 

korzystania z wybiegów należy ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami, 

poprzez korzystanie z wybiegów spełniających następujące kryteria: 

1) wybiegi dla gęsi i kaczek powinny być ogrodzone; 

2) teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym 

wypuszczeniem gęsi lub kaczek; 

3) ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób 

skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe – wyłącznie po 

jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym; 

4) teren wybiegu dla gęsi i kaczek powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy 

przed dzikimi ptakami; 

5) pojenie i karmienie gęsi i kaczek na wybiegu jest zabronione. 

§ 4. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się wszystkim posiadaczom drobiu wprowadzenie 

wzmocnionych środków bioasekuracji poprzez: 

1) stosowanie środków dezynfekcyjnych przy wejściach i wyjściach z obiektów, w których utrzymywany jest 

drób, 

2) stosowanie przez osoby wchodzące do obiektów, w których utrzymywany jest drób, odzieży ochronnej 

i obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym obiekcie, 

3) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym 

mycie rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymywany jest drób, 

4) prowadzenie ewidencji wszystkich osób odwiedzających gospodarstwo oraz pojazdów wjeżdżających na 

teren gospodarstwa. 

§ 5. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się przemieszczania przez ludzi ptaków dzikich oraz 

produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków. 

§ 6. Czasowo zakazuje się organizowania polowań na ptaki łowne w obwodach łowieckich nr: 5, 26, 27, 

44, a zlokalizowanych na terenie powiatu koszalińskiego. 

§ 7. Umieszczenie w strefie zakażenia tablic informacyjnych z czarnym napisem na żółtym tle o treści: 

„UWAGA ! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW”, w miejscach uzgodnionych z Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii w Koszalinie. 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. 

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Prezydentowi Miasta Koszalin, Wójtowi Gminy Będzino, 

Wójtowi Gminy Biesiekierz, Wójtowi Gminy Manowo, Burmistrzowi Mielna,  Burmistrzowi Gminy i Miasta 

Sianów, Wójtowi Gminy Świeszyno, właściwym terytorialnie zarządcom dróg oraz kołom łowieckim: Dzik 

Koszalin, Bekas Koszalin, Bażant Strzekęcin. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie 
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