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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W PIOTRKOWTE TRYBLINALSKIM
konrad Dereń
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§tarosta Powiatu Piotrkowskiego
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§ulejów

Burmistrz Miasta i Gminy
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Wójtowie Gmin
powiatu piotrkowski€go - w§zyscy

Nasz znak: Z.5l00.9.202l.KD

powiatowy Iękarz weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iZ z dnięm

18 maja 202I roku weszło w zycie Rozporządzenie nr 1/HPAII202I Powiatowęgo Lekarza

Weterlmarii w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zagtożęnia występowania choroby zakńnej
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAD na terenię powiatu piotrkowskiego oraz wprowadzenia

minimalnych zaŚad bioasękuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnYch i

rzeźnych oraz Rozp orządzenie nr 2/HPAI l202I Powiatowę go Lekarua WeterYnarii w Piotrkowię

Trybunalskim w sprawie zmniejszenia zagrożenia występowania choroby zakaŹnej w}soce

z3aotiwej grypy ptakOw (HPAD na terenię powiatu piotrkowskiego oraz wprowadzenia zasad

bioasekuracjiw zwie;zku lotami treningowymi i koŃursowymi gołębi.

W związku z pov,ryższym zwTacam się z prośbą o rozpropagowanie tej informacji wŚrod

zainteresowanych w iposób zwyczajowo przyjęĘ, żę od dnia 18 mĄa202l rcku zakazane jest

czasowo do odwołania organizowanie targów, wystaw, pokazów lub koŃurSów z UdZiałęm

gołębi, w tym lotów treningowych i koŃursowych na obszwze powiatu piotrkowskie.go oraz

ńiuitu piotrkowa Trybunalskrcgo olaz nakaaanę zostało wprowadzenie minimalnych zasad

bioasekuracjiprzy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeŻnych.

Przedmi oto w ę r o zp otządzenia stano wi ą załącznik do te go p i sma.

Załączniki
l. Rozporządzenie nr l/HPAI/202l Porviatowegol-ekarzaWetcrynarii rvPiotrkorł,ieTrybunalskim z14-05.2021 r.

2. Rozporządzenie nr 2/HPAI/202'l Polviatorvego Lekarza Weterynarii rv Piotrkowie Try'bunalskim z 14.05.202l r.

Otrzymują:
1. Prezl,dent MiastaPiotrkowa 1'rybunalskiego
ż. Starosta Porviatu Piotrkowskiego
3. Burmistrz Miasta i Gminy Sulejów
4. Burmistrz Miasta i Grniny Wolbórz
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