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MAŁOPOLSKI

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Agnieszka Szewczyk-Kuta
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Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI) w podmiotach:

 w miejscowości Owczary, gmina Sękowa, powiat gorlicki: gospodarstwo niekomercyjne: 
64 sztuki drobiu (62 sztuki kur, 2 sztuki kaczek);

 w miejscowości Biczyce Górne, gmina Chełmiec, powiat nowosądecki, woj. małopolskie – 
podmiot zarejestrowany jako pośrednik z obiektem, zlokalizowany na obszarze zagrożonym 
HPAI (7922 sztuki drobiu);

 w miejscowości Kamionka Mała, powiat limanowski, woj. małopolskie – gospodarstwo 
niekomercyjne: kura nioska (43 sztuki);

 miejscowość Mystków, gmina Kamionka Wielka, powiat nowosądecki, woj. małopolskie – 
gospodarstwo niekomercyjne: kura nioska (96 sztuk).

Są to siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte ogniska HPAI w 2021 r. na terytorium województwa 
małopolskiego. W dniach 6-8 kwietnia 2021 roku otrzymano dodatnie wyniki badań w kierunku HPAI 
z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. 

W ww. gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę, zostały wdrożone wszystkie procedury 
zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra  Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. W dniach 7-9 kwietnia 2021 r. 
dokonano zabicia wszystkich sztuk drobiu w ww. gospodarstwach oraz utylizację pod nadzorem Powiatowych 
Lekarzy Weterynarii. 

W związku z powyższym, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich 
hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji 
podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. 

Szanowny Pan 
Ryszard Czaicki
Prezes Małopolskiej 
Izby Rolniczej
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Jednocześnie informuję, że wymagania dla hodowców drobiu zawarte są w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej 
grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Załącznik:
 APEL MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DO HODOWCÓW DROBIU

Małopolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Agnieszka Szewczyk-Kuta
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