INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
W ZAWIERCIU

Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków
(z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych)
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem
wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2017.722) istnieje obowiązek zgłaszania
do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób
lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach
mieszkalnych.
Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków
utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu
w formie pisemnej zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Zawierciu,
na załączonym formularzu zgłoszenia.
Wypełniony formularz „ Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” należy:
- złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zawierciu,
42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 116, lub
- przesłać pocztą na adres : Powiatowy Inspektorat w Zawierciu, 42-400 Zawiercie,
ul. Paderewskiego 116, lub
- przesłać drogą e-mail na adres biuro@piwzawiercie.av1.pl
Hodowcy, którzy nie stosują się do zaleceń rozporządzenia, w tym nie zgłaszają
utrzymywania drobiu do powiatowego lekarza weterynarii muszą liczyć się z karami
finansowymi.
W załączeniu:
1. Ulotka informacyjna.
2. Formularz zgłoszeniowy.
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tel.: (32) 67-235-33, fax: (32) 67-235-33, e-mail: biuro@piwzawiercie.av1.pl, piwzawiercie.av1.pl

Zawiercie, dnia …………2021 roku
………………………………………………………….
(Imię i nazwisko )
………………………………………………….……..
……………………………………………….………..
(adres)
…………………………………………..……………
(telefon )
e-mail : ……………………………………………

Po wiatowy Lekarz W eterynarii
w Za wierciu
ul. Paderewskiego 116, 42-400 Zawiercie
tel.: (32) 67-235-33, fax: (32) 67-235-33,
e-mail: biuro@piwzawiercie.av1.pl

Zgłoszenie faktu utrzymywania drobiu lub innych ptaków
( z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych )
1. Adres miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków……………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………
2.Gatunki i ilość utrzymywanego drobiu:
kury …………………………………sztuk
kaczki………………………………. sztuk
gęsi……………………………….…sztuk
indyki ……………………………… sztuk
perliczki …………………………….sztuk
inne (wymienić jakie )………………………………………………………………sztuk

3.

Oświadczam,

że

jestem

świadomy/a

zagrożenia

wystąpienia

grypy

ptaków

i podjąłem/am niezbędne czynności zabezpieczające utrzymywany przeze mnie drób.
…….………..……………………………….
Czytelny podpis zgłaszającego

