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W zwiqz.ku z wykryciern wysoce zjadliwej grypy ptak6w ([-IPAI) na terenie grniny
Donratriewice w rnie.iscowoSci Skaratki, teren gminy zostal w czg5ci wlqczony do obszaru
z.apou,ietrzoncgo i zagloZonego, r)a lltocy rozporz.qdzenia Wojewody tr.6dzkiego nr 6/2020 z dnia
24 lutego 2t)20 r. Pou,iatowy Lekarz Weterynarii w Lowiczu zwlaca siQ z proSbq, aby
w nrie.iscowoSciach: Sharatki, Itngri2no, llogdrfno I)ienvszc, Rog62no Drugie, Krgpa,
Domaniervice, Strz,e hieszov, Sa;ly, Stronicrvice , ktore sil polozone na terenie obszaru
zaltcrrvietrzoucgo oraz Lisiervicc l)uic, l,isien,icc Male polozonc na te renie 'zagrohonym,
roz.propagowai poni2sze informacje i tyrn sanlynr wspomoc Powiatowy lnspektorat Weterynarii
w uSwiacloniieniu nrieszkarictiw w/w miejscowoSci o nakazach i z:akazach, wynikaj4cych
z wystqpienia rvysoce zjadliwej grypy ptak6w i o z.agroheniu, jakie niesic brak wypelnienia
pocl st a wowe go n a k az u r oz.porz,qdz,en ia Woi ew o dy N- ldzkiego, t j . :
- odosohnienia drobiu lub innych ptak6rv rv kurnikach lub innych zainknigtych obiektach
buclorvlanych luh rv innvm rnicjscu rv gospoclarstwie rv spos6b uniemo2liwiajqcy kontakt
z drobieln lub innylni ptakarni utrzynryrvanymi rv innych gospodarstrvach, ograniczaj4cy iclt
hontakt z dzikimi ptahami;
w Lowiczu prosi o udostgpnienie informacji,
ze nil pocistawie art. 85aa. ustctryy z dnia I I ntarca 2004 r. o ctchronie zdrowia zwierzqt oraz
zv,ulczoniu chort)b zakuinych zrt,icrzell nnkladanc s4 sarrltcje rv postaci kary pienigtncj za
.leclnocze$nie l)owiatowy Lckarz Weterynarii

riaruszcrria nakazoiv, zakaz<iw i ograniczcn rvydanych rv celu zwttlczania lub zapobiegarria chorobotn

zakaznynr:

,,Kto, rvbrcrv x,ytlnnynr ry cclu zryalczania choroby ztl<afnej'nvierztlt lub zapobiegania tal<iej
clrorobie nAl<azom, zakazom lub ograniczcnium, o kt6rych nlolva rv:
art. 45 ust. I pkt l0 i art. 46 ust. 3 pkt 8a" nie utrzymuie zwierz{t. rv tvm nie karmi ich i nie poi.
rv oh{eSlony spos6[r, nodlcsa karze pienie2ne i rv lvvsoko6ci od]0.2 tlo 0.8 (kwoty przecigtnego
rvynagrodzonirr miesiqcznogo rv gospodarce naroclorvej za rok poprzedzajqcy, oglaszanej przez
Prezesa Cil6wnego [Jrzqclu Statystycznego)".
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