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ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 15 października 2005 r. 

w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej 

grypy ptaków d. pomoru drobiu 

(Dz. U. z dnia 17 października 2005 r.) 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 

i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się zakaz: 

    1)    organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków; 

    2)    przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, 

dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia zwierząt, o których mowa w pkt 1, na 

targowiskach; 

    3)     utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych 

bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni. 

§ 1a.  Zwierzęta, o których mowa w § 1 pkt 3, mogą być utrzymywane na otwartej 

przestrzeni, jeżeli ich karmienie i pojenie odbywa się w zamkniętym pomieszczeniu lub w 

miejscu zabezpieczonym przed dostępem dzikich ptaków. 

§ 1b. 1. Dopuszcza się, po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii, 

zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub konkursu z udziałem żywych ptaków. 

2. Powiatowy lekarz weterynarii wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli: 

    1)    podmiot zamierzający zorganizować targ, wystawę, pokaz lub konkurs z udziałem 

żywych ptaków przedstawi wykaz powiatów, z których będą pochodzić ptaki, z udziałem 

których zostanie zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs; 

    2)    przeprowadzona przez niego analiza ryzyka wykaże, że zorganizowanie targu, 

wystawy, pokazu lub konkursu z udziałem żywych ptaków nie spowoduje zagrożenia 

wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu. 



3. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza analizę ryzyka, biorąc pod uwagę status 

epizootyczny miejsca, w którym ma być zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs z 

udziałem żywych ptaków oraz miejsc pochodzenia tych ptaków, w szczególności: 

    1)    czy miejsca te znajdują się na szlaku migracyjnym ptaków; 

    2)    jaka jest odległość tych miejsc od miejsc, w których może gromadzić się ptactwo 

wodne; 

    3)    gdzie są zlokalizowane zakłady drobiu lub fermy drobiu; 

    4)    jaka jest częstotliwość przemieszczania drobiu lub innych ptaków utrzymywanych 

przez człowieka oraz jaka jest częstotliwość przemieszczania się osób i pojazdów między 

zakładami drobiu lub fermami drobiu. 

4. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadzając analizę ryzyka w zakresie dotyczącym 

miejsc pochodzenia żywych ptaków, z udziałem których ma być zorganizowany targ, 

wystawa, pokaz lub konkurs, bierze pod uwagę informacje o statusie epizootycznym tych 

miejsc, przekazane mu przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

________ 
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 

134, poz. 1433). 


