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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2015
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NYSIE
z dnia 11 grudnia 2015 r.
w sprawie zwalczania wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS)
na obszarze powiatu nyskiego
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.), § 13 ust. 1, 2, 3c
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt akwakultury (Dz. U. z 2015 r. poz. 781), w związku z wydaną decyzją własną nr VHS/1/2015
z dnia 10 grudnia 2015 r. o stwierdzeniu wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS)
w miejscowości Korfantów, gmina Korfantów, powiat nyski, zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Za obszar skażony w związku z wystąpieniem wirusowej posocznicy ryb łososiowatych (VHS)
uznaje się Gospodarstwo Rybackie Przemysław Wąsowicz położone Korfantów ul. Kościuszki 30a,
48-317 Korfantów.
2. Za obszar ochronny wystąpieniem wirusowej posocznicy ryb łososiowatych (VHS) uznaje się obszar:
rzeka Ścinawka Niemodlińska od granicy powiatu nyskiego z powiatem opolskim do granicy powiatu nyskiego
z powiatem prudnickim.
3. Za obszar nadzoru uznaje się: obszar wodny rzeki Ścinawka Niemodlińska na terenie powiatu nyskiego.
4. Na granicach obszaru skażonego przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach zostaną
umieszczone czytelne i trwałe tablice z wyraźnym napisem:
„UWAGA!
VHS – OBSZAR SKAŻONY
OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU ZWIERZĄT WRAŻLIWYCH”.
5. Na granicach obszaru ochronnego przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach zostaną
umieszczone czytelne i trwałe tablice z wyraźnym napisem:
„UWAGA!
VHS – OBSZAR OCHRONNY
OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU ZWIERZĄT WRAŻLIWYCH”.
§ 2. W obszarze ochronnym gospodarstwom, w których znajdują się ryby łososiowate lub inne gatunki
zwierząt wodnych należące do gatunków wrażliwych albo będących potencjalnymi nosicielami wirusowej
posocznicy ryb łososiowatych (VHS):
1) zakazuje się:
a) organizowania targów, wystaw, pokazów ryb łososiowatych,
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b) przemieszczania lub obrotu rybami łososiowatymi lub innymi gatunkami zwierząt wodnych oraz
produktami akwakultury pochodzącymi od zwierząt wrażliwych albo będących potencjalnymi nosicielami
VHS bez stosownego zaświadczenia urzędowego lekarza weterynarii,
c) obrotu, produktami, surowcami oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się VHS;
2) nakazuje się:
a) umieszczenie na drogach dojazdowych do miejsc, w których są utrzymywane ryby łososiowate należące
do gatunków wrażliwych albo będących potencjalnymi nosicielami VHS, mat nasączonych produktem
biobójczym dopuszczonym do obrotu lub basenów wypełnionych tym produktem. Długość tych mat
i basenów powinna być nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub
wyjeżdżającego - przy odkażaniu tego środka transportu; metr - przy odkażaniu obuwia. Szerokość mat
i basenów, o których mowa powyżej, powinna zapewniać, że koła środków transportu oraz obuwie osób
opuszczających gospodarstwo podejrzane o zakażenie zostaną odkażone,
b) zgłaszanie przez gospodarstwa rybackie znajdujące się w strefie kontroli, do Powiatowego Lekarz
Weterynarii w Nysie zamiarów dokonania przemieszczenia ryb wrażliwych w celu przeprowadzenia
badania i wydania świadectwa zdrowia.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Rozporządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości publicznej.
Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Nysie
Zenon Ziubrzyński

