
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 88 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 22 listopada 2021 r. 

w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt  3 lit. b,  pkt  8a  i pkt  8f  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy 

z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464, 

z 2021 r. poz. 1561), oraz w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków 

u drobiu i dzikiego ptactwa zarządza się, co następuje: 

§ 1. Nakazuje się utrzymywanie drobiu w zamknięciu na terenie: 

1) gmin Braniewo, Płoskinia i Pieniężno w powiecie braniewskim; 

2) gminy Giżycko w powiecie giżyckim; 

3) gmin Iława i Lubawa w powiecie iławskim; 

4) gmin Kiwity i Lubomino w powiecie lidzbarskim; 

5) gmin Mrągowo i Piecki w powiecie mrągowskim; 

6) powiatu nowomiejskiego; 

7) gminy Kowale Oleckie w powiecie oleckim; 

8) gmin Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto i Jeziorany w powiecie olsztyńskim. 

§ 2. Nakaz określony w § 1 nie ma zastosowania przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi i kaczek 

reprodukcyjnych i rzeźnych pod warunkiem, że: 

1) gęsi i kaczki utrzymywane są w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz 

innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych; 

2) przed wypuszczeniem gęsi i kaczek na wybieg, teren wybiegu jak również jego bezpośrednie otoczenie 

oraz otoczenie gospodarstwa w odległości 250 m zostały uprzednio przeszukane, celem wykrycia zwłok 

dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków, a w przypadku ich ujawnienia - gęsi i kaczki nie są 

wypuszczane na wybieg oraz niezwłocznie poinformowano właściwego powiatowego lekarza weterynarii 

celem pobrania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI; 

3) przed każdym wypuszczeniem gęsi i kaczek teren wybiegu odkażono przy użyciu środka dezynfekcyjnego; 

4) na wybiegu stosowano ściółkę pochodzącą z miejsca, w którym składowana była w sposób skutecznie 

zabezpieczony przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe - wyłącznie po jej 

uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym; 

5) teren wybiegu dla gęsi i kaczek zaopatrzono w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed dzikimi 

ptakami (np. dźwiękowe, wizualne); 
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6) gęsi i kaczki wypuszczane są na wybieg w określonych godzinach w ciągu dnia - między  

godz. 10:00 a 16:00; 

7) w przypadku, gdy na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne (np. staw, jezioro, rzeka) uniemożliwia 

się gęsiom i kaczkom dostęp do nich; 

8) gęsi i kaczki nie są pojone i karmione na wybiegu. 

§ 3. Zakazuje się na terenie określonym w § 1: 

1) stosowania zielonki do karmienia gęsi i kaczek; 

2) utrzymywania gęsi i kaczek razem z innymi gatunkami drobiu; 

3) organizowania wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków. 

§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 1, 2 i 3 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierzam Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu 

Lekarzowi Weterynarii, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Braniewie, Powiatowemu Lekarzowi 

Weterynarii w Giżycku, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Iławie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 

w Lidzbarku Warmińskim, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mrągowie, Powiatowemu Lekarzowi 

Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Olecku, Powiatowemu 

Lekarzowi Weterynarii w Olsztynie. 

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

przyjęty na obszarze powiatu braniewskiego, giżyckiego, iławskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, 

nowomiejskiego, oleckiego i olsztyńskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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