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Poz. 3698

ROZPORZADZENTE NR 05r0/p/22l2022
WOJEWODY OPOLSKIEGO

z dnia 27 gnrdnia 2022 r.

w sprawie zmiany rozporzqdzenia Wojewody Opolskiego nr 0510/P/2012022 z dni^ I gtudnia 2022 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptak6w (HPAI) na terenie powiat6w namyslowskiego,

kluczborskiego i opolskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt l, 3 lit.b,4,7,8a, 8f, l0 ustawy z dnia I I marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwienqt onz zwalczaniu chor6b zaka2nych zwierzqt (Dz. lJ. z 2020 r. poz. l42l z p62n. zm.), art. 59 ust. I
ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz4dowej w wojew6dztwie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 135 i 655) oraz art. 60 lit. b), art. 64-65 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2OL6/429
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenoSnych chor6b zwierzEt oraz zmieniajqce i uchylaj4ce niekt6re akty
w dziedzinie zdrowia zwicrzqt (,,Prawo o zdrowiu zwierzqt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.03.2016 r., str. t
z p62n. zm.) i art. 2l ust. l-2, art.25, art.27, afi. 40, art. 42 rozporz4dzentz Delegowanego Komisji (UE)
20201687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupelniajqce rozporz4dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161429 w odniesieniu do przepis6w dotyczqcych zapobiegania niekt6rym chorobom umieszczonym
w wykazie oraz ich antalczania (Dz. lJrz. L 174 z 3.06.2020 r., str. 64, z p62n. zm.), w zwiqzku ze
stwierdzeniem w wojew6dawie opolskim ognisk choroby zakaLnej - wysoce zjadliwej grypy ptak6w (HPAI)
u drobiu oraz u dzikich ptak6w, zarzqdza sig, co nastgpuje:

$ l. W rozporzqdzeniu Wojewody Opolskiego m 05l0lP/2012022 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie
zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptak6w (HPAI) na terenie powiat6w namyslowskiego, kluczborskiego
i opolskiego, zrnienionego rozporzq&eniem Wojewody Opolskiego m 0510/P12112022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
wprowadza sig nastgpujqce zmiany:

l) dodaje sig € I ust. 3 o brzmieniu:

,,$ 1.3. Za obszar, na kt6rym istnieje zagroze e wystqpienia wysoce zjadliwej grypy ptak6w (HPAI),
uznaje sig teren obejmujqcy powiat namyslowski, opolski oraz kluczborski. Na tym obszarze nakazuje siE:

l) utrzymyvanie drobiu lub innych ptak6w w odosobnieniu, w kumikach lub innych zamknigtych
obiektach budowlanych lub w innyrn zamknigtym miejscu w gospodarstwie;

2) karmienie i pojenie drobiu i ptak6w utrzymywanych przez czlowieka w zamkniqtym pomieszczeniu
lub oslonigtym miejscu w spos6b zabezpieczajqcy paszg i wodg przed dostgpem dzikich ptak6w oraz
ich odchodami.".

$ 2. Rozporzqdzenie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Opolskiego.



Dziennik Utz gdowy Wojew6dztwa Opolskiego Poz.3698

$ 3, Rozporz4dzenie wchodzi w irycie z dniem podania do wiadomo6ci publicmej w spos6b zwyczajowo
prryjQty na terenie miejscowoSci wchodzqcych w sklad obszaru zapowietrzonego lub obszaru zagtoaonego oraz

na terenie powiat6w, o kt6rych mowa w $ l.

Wojewoda Opolski

Slawomir Klosowski


