
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 6 grudnia 2019 r. 

Poz. 2368 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 25 listopada 2019 r. 

w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
2)

 

Na podstawie art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu  

chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Główny Lekarz Weterynarii: 

1) wykonuje zadania lub czynności określone dla państwa członkowskiego Unii Europejskiej w art. 3, art. 4 ust. 1 i 6, 

art. 6–8 oraz art. 10 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków 

zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykry-

wania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjad- 

liwej grypy ptaków na drób (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 48), zwanej dalej „decyzją nr 2018/1136”; 

2) informuje na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz za pomocą innych dostępnych form prze-

kazu o określeniu i zniesieniu obszarów, o których mowa w art. 3 ust. 1 decyzji nr 2018/1136. 

§ 2. Powiatowy lekarz weterynarii lub wojewódzki lekarz weterynarii: 

1) wykonuje zadania lub czynności określone dla państwa członkowskiego Unii Europejskiej w art. 4 ust. 2 i 5 oraz 

art. 5 decyzji nr 2018/1136; 

2) na obszarach, o których mowa w art. 3 ust. 1 decyzji nr 2018/1136, w zależności od sytuacji epizootycznej na bieżąco 

monitorowanej na danym obszarze, wprowadza zakazy, o których mowa w art. 4 ust. 4 decyzji nr 2018/1136, 

a w przypadku wojewódzkiego lekarza weterynarii – występuje on z wnioskiem do wojewody o wprowadzenie tych 

zakazów. 

§ 3. W przypadku stwierdzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków w próbkach pobranych od dzikiego ptactwa 

lub z ich odchodów oraz podwyższonego ryzyka wprowadzenia wirusa do gospodarstw lub możliwego zagrożenia dla 

zdrowia publicznego, powiatowy lekarz weterynarii może określić obszar, na którym może wprowadzić dodatkowe tym-

czasowe środki, o których mowa w art. 9 ust. 1 decyzji nr 2018/1136. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 2258). 
2) Niniejsze rozporządzenie wdraża decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków 

zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku 

z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób 

(Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 48).  




