
ROZPORZĄDZENIE NR 2/2020
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia obszaru zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce 
zjadliwej grypa ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym 

obszarze

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8a i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 z późn. zm.) w związku 
z wyznaczeniem w dniu 13 stycznia 2020 r. w powiecie kolskim w województwie wielkopolskim ogniska 
choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 
w miejscowości Zalesie gmina Dąbie, dla którego obszar zagrożony chorobą obejmuje część powiatów 
województwa łódzkiego  zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem 
zagrożonym, obejmujący:

1) w powiecie poddębickim w gminie Uniejów obszar określony granicami administracyjnymi miejscowości: 
Brzozówka, Czepów, Czepów Górny, Czepów Średni, Grodzisko, Jaszczurów, Kozia Nóżka, Lekaszyn, 
Osina, Rożniatów, Rożniatów-Kolonia, Sachalina, Skotniki, Wilamów, Wilamówka, Żabieniec;

2) w powiecie łęczyckim:

a) w gminie Świnice Warckie miejscowości: Chęcin, Chorzepin, Chorzepinek, Chorzepinek, 
Chwalborzyce, Góry Chwalborskie, Hektary, Kaznów, Kaznówek, Kozanki Podleśne, Kraski, Miniszew, 
Odrada, Polusin, Wyganów, Wylazłów, Zbylczyce;

b) w gminie Grabów miejscowości: Besiekiery, Besiekiery-Kolonia, Biała Góra, Bugaj, Bujak, Byszew, 
Byszew-Parcele, Celinów, Ciasna, Goszczędza, Goszczędza-Parcele, Grabinka, Grabów-Cegielnia, 
Grabów-Dwór, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kadzidłowa-Adamów, Kadzidłowa-Borki, 
Kadzidłowa-Brzezinka, Kadzidłowa-Grabinka, Kadzidłowa-Karolewo, Kępina, Kobyle, Kontrowers, 
Kotowice, Leszno, Osiny, Ostrówek, Ostrówek-Kolonia, Pieczew, Pieczew Poduchowny, Pokrzywnia, 
Polamy, Probostwo, Pruchyniec, Rybnik, Smardzew, Smardzew-Osada, Stanisławki, Zachciałki, 
Źrebięta.

§ 2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, 
oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, 
oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających 
produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie 
powiatowego lekarza weterynarii;
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3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa 
drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego 
terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie 
powiatowego lekarza weterynarii;

5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone  drób lub inne ptaki;

6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

§ 3. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu 
lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub 
substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego 
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności 
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw 
utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego 
wychodzące;

3) niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o podejrzeniu wystąpienia HPAI w tym; 
o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt 
utrzymywanych w gospodarstwie

4) utrzymywanie drobiu oraz jego karmienie i pojenie w zamkniętych budynkach inwentarskich,

§ 4. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 1 poprzez ustawienie na granicy 
tego obszaru, na drogach publicznych i prywatnych trwałych tablic ostrzegawczych o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY”.Tablica 
i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 metrów.

§ 5. Nakazuje się posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunku 
wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków- właściwym terytorialnie Powiatowym Lekarzom Weterynarii.

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-3 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby 
przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w: Poddębicach i Kutnie, 
Starostom Poddębickiemu i Łęczyckiemu, Komendantom Powiatowym Policji w: Poddębicach i  Łęczycy, 
Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w: Poddębicach i Łęczycy, Państwowym 
Powiatowym Inspektorom Sanitarnym w: Poddębicach i Łęczycy, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, 
Wójtom Gmin wymienionych w § 1.

§ 8. Wójtowie Gmin: Uniejów, Grabów, Świnice Wareckie oraz właściwi  zarządcy dróg oznaczą obszar 
zagrożony, w sposób określony w § 4.

§ 9. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu 
oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin wymienionych w § 1 oraz 
w miejscowościach na obszarze zagrożonym.

§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 
Wojewoda Łódzki

Tobiasz Bocheński 
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