Białobrzegi, 28 grudnia 2016 r.

Informacja dla osób utrzymujących drób lub inne ptaki
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach informuje, że od dnia 28 grudnia 2016 r.
obowiązuje rozporządzenie 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).
W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A
podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono nakazy i zakazy
dotyczące bioasekuracji w gospodarstwach.
W szczególności w/w rozporządzeniem nakazano zgłaszanie do powiatowego lekarza
weterynarii
a) miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków
utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
b) informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu (co najmniej na 24 godziny
przed przemieszczeniem).

Zgłoszenia można dokonać:
1. osobiście w siedzibie Inspektoratu lub listownie na adres Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Białobrzegach ul. Żeromskiego 84,
26-800 Białobrzegi;
2. telefonicznie: 48 613 47 78
3. poczta e-mail: piwet@piwbialobrzegi.com.pl
4. za pośrednictwem epuap: PIW_BIALOBRZEGI/skrytka
Ponadto stosownie do art. 85aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.) kto, działa
wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie
nakazom, zakazom lub ograniczeniom, podlega karze pieniężnej w wysokości od 2,5 do 4,5 kwoty
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający,
ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. odpowiednio naruszając:
Naruszenia ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt:
art. 46 ust. 3 pkt 5, t.j. kto nie zaopatruje zwierząt lub produktów
w świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii
art. 46 ust. 3 pkt 5a, t.j. kto będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc,
w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę
zakaźną zwierząt, powiatowemu lekarzowi weterynarii
art. 46 ust. 3 pkt 7 lit a, tj. kto nie oczyszcza, nie odkaża, nie przeprowadza
deratyzacji lub dezynsekcji miejsc przebywania zwierząt, a także nie
oczyszcza lub nie odkaża środków transportu
art. 46 ust. 3 pkt 8f, tj. kto nie podejmuje określonych działań w celu
zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego
art. 46 ust. 3 pkt 8a, tj. kto nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi ich i nie
poi, w określony sposób

krotność
wynagrodzenia
od
do

wysokość kary
pieniężnej*
od
do

0,5

2

1950 zł

7800 zł

0,5

2

1950 zł

7800 zł

0,25

1,3

975 zł

5070 zł

0,5

2

1950 zł

7800 zł

0,2

0,8

780 zł

3120 zł

* zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w 2015 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015 r. wyniosło 3899,78 zł

