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w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptak6w (HP AI) 
na terenie wojew6dztwa mazowieckiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b i pkt 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ocbronie zdrowia zwierzl1t 
oraz zwa1czaniu chor6b zakaZnych zwierzl1t (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w zwil1zku ze stwierdzeniem ognisk 
choroby - wysoce :qadliwej grypy ptak6w (HPAJ) oraz urz~dowym potwierdzeniem obecnosci wirusa H5N8 
u drobiu na terenie wojew6dztwa mazowieckiego zarz~dza si~, co nast~puje: 

§ 1. Na terenie wojew6dztwa mazowieckiego zakazuje si~ czasowego organizowania targ6w, wystaw, 
pokaz6w lub konkurs6w z udzialem ptak6w. 

§ 2. Zakazuj e si~ organizowania lot6w treningowych i lot6w konkursowych goi~bi. 

§ 3. Nakazuje si~ utrzymywanie g~si w spos6b uniemozliwiaj~cy kontakt z dzikimi ptakami oraz innym 
drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczeg6100sci w zamkni~tych obiektach budowlanych. 

§ 4. Jezeli nie jest mozliwe utrzymanie g~si w spos6b okreslony w § 3, w przypadku korzystania z wybieg6w 
naleiy zachowae nas~puj ~ce warunki: 

1) 

,'""' 2) 

3) 

4) 

wybieg dla g~si powinien bye ogrodzony; 

powierzchnia wybiegu powinna wynosie co najnmiej 0,5 m2 na sztuk~ w przypadku g,si reprodukcyjnych 
i maksymalnie 19 kg na 1 m2 dla mlodych g,si rzeZnych; 

przed wypuszczeniem g,si na wybieg naleiy przeszukae teren wybiegu i jego bezposrednie otoczenie oraz 
otoczenie gospodarstwa w odleglosci 250 m celem wykrycia zwiok lub konaj1!cych dzikich ptak6w; 

teren wybiegu powinien zostae odkazony przy uZyciu srodka dezynfekcyjnego przed kaZdym 
wypuszczeniem g~si; 

5) sci6lka stosowana na wybiegu powinna bye skiadowana w spos6b skutecznie zabezpieczaj1!cy przed dzikim 
ptactwem, a jezeli nie jest to mozliwe powinna bye stosowana po jej uprzednim odka:i:eniu srodkiem 
dezynfekcyjnym; 

6) teren wybiegu dla g,si powinien bye zaopatrzony w odpowiedni1! liczb, odstraszaczy przed dzikimi 
ptakami; 

7) wypuszczanie g,si na wybieg powinno siy odbywae w godzinach mi,dzy 10 a 16; 

8) zabronione jest pojenie i karmienie g~si na wybiegu; 

9) jezeli na terenie wybiegu znajdujll si~ zbiorniki wodne, naleiy uniemozliwie g~siom dost,p do nich; 



Dziennik Urz~dowy Wojewodztwa Mazowieckiego -2- Poz.4685 

10) naleiy prowadzi6 codzienn!) dokumentacje z czynnosci prowadzonych w zakresie wymienionym w pkt 1-9, 
kt6ra powinna uwzgl~dnia6 osoby odpowiedzialne za wdraZanie i weryflkacj~ zasad bioasekuracji, 
informacje dotyczllce rodzaju i ilosci uiytych srodk6w dezynfekcyjnych, informacje 0 ewentualnych 
awariach i naprawach na terenie wybiegu, informacje 0 nieprawidlowosciach stwierdzonych na terenie 
wybiegu, zwlaszcza dotycz~cych wyst~pienia objaw6w chorobowych lub upadk6w g((si, gromadzenia sill 
w okoJicy gospodarstwa dzikiego ptactwa. 

§ 5. Zakazuje si" stosowania zielonki w karmieniu g"si. 

§ 6. Nakazy i zakazy, 0 kt6rych mowa w § 1 - 5, obowillzujll wszystkich mieszkanc6w oraz osoby 
przebywajllce czasowo na obszarze wojew6dztwa mazowieckiego. 

§ 7.1. Rozporz!)dzenie wchodzi w iycie z dniem podania do wiadomosci publicznej w spos6b zwyczajowo 
przyj"ty na terenie wojew6dztwa mazowieckiego. 

2. Rozporz~dzenie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

Wojewoda Mazowiecki: 
Konstanty Radziwill 


