
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 0510/6/P/2023 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  

u ptaków dzikich na terenie powiatów krapkowickiego, strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i pkt 8a 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. zm.) oraz art. 9 ust. 1 lit. a 

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. U. UE. L. z 2016 r. nr 84, str. 1 z późn. zm.), a także art. 62–67 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. U. UE. L. z 2020r. nr 174, str. 64 z późn. zm.), 

w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich w miejscowości 

Rozwadza, na terenie powiatu krapkowickiego, na wniosek Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  

z 13 stycznia 2023 r., zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Ustanawia się w strefę objętą zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 

(HPAI) u zwierząt dzikich. 

2. Za strefę, o której mowa w ust. 1 uznaje się teren obejmujący obszar powiatów krapkowickiego, 

strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego. 

§ 2. Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje z § 4 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”) oraz z art. 2 

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. 

§ 3. W strefie, o której mowa w § 1 ust. 1, nakazuje się utrzymywanie oraz karmienie i pojenie drobiu lub 

innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym 

zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim oraz zgłaszanie do 

Powiatowych Lekarzy Weterynarii w Krapkowicach, Strzelcach Opolskich oraz Kędzierzynie-Koźlu 

wszystkich przypadków padnięć dzikiego ptactwa. 

§ 4.1. Nakazuje się oznakowanie strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, poprzez ustawienie na 

zewnętrznej granicy tej strefy tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: 

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”. 

2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, 

oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych. 
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3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii drogach 

publicznych lub drogach wewnętrznych. 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się: 

1) Wójtom Gmin: Strzeleczki, Walce, Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Izbicko, 

Jemielnica; 

2) Burmistrzom Miast i Gmin: Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, 

Ujazd, Zawadzkie; 

3) Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle; 

4) Komendantom Powiatowym Policji: w Krapkowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich; 

5) Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego; 

6) właściwym miejscowo zarządcom dróg oraz właściwym miejscowo nadleśniczym Powiatowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

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

przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład strefy, o której mowa w § 1. 

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

  

 Wojewoda Opolski 

 

Sławomir Kłosowski 
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