ROZPORZĄDZENIE NR 26/2021
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby
zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz
nakazów na tych obszarach
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. b, 4, 7, 8a, 8f, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w związku ze
stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI), w miejscowości Parzęczew, w powiecie zgierskim zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z:
1) obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 2 ust.1;
2) obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 2 ust.2.
§ 2. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem
zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący:
1) w powiecie zgierskim w gminie Ozorków miejscowość: Śliwniki ograniczone od wschodu ulicami Żytnią
i Makową;
2) w powiecie zgierskim w gminie Parzęczew miejscowości: Chociszew, Mikołajew, Rafałów, Julianki,
Piaskowice, Wytrzyszczki, Żelgoszcz, Rózinów, Chrząstów Wielki, Ignacew Górny, Ignacew
Parzęczewski, Parzęczew, Swoboda, Bibianów, Florianki, Konstantki, Mamień, Janów, Piaskowce-Parcela,
Śliwniki, Stary Chrząstów, Kolonia Chrząstów, Gołaszyny, Ignacew Folwarczny, Ignacew Podleśny,
Ignacew Rozlazły, Czekaj, Górka-Betlejem, Wielka Wieś.
2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem
zagrożonym, uznaje się teren obejmujący:
1) w powiecie zgierskim w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: Piaski, Sobień, Nowe Krasnodęby,
Prawęcice, Chrośno Stare, Krasnodęby, Kobiałka, Karolew, Chrośno, Nakielnica;
2) w powiecie zgierskim w gminie Ozorków miejscowości: Bugaj Gębice, Biedaszków, Strzeblew,
Adamówek, Konstancja, Krzeszew Szlachecki, Nowe Miasto, Piekło, Ozorków, Błonie, Skrzypiówka,
Krzeszew Rządowy, Skromnica, Tkaczew, Leśmierz, Czerchów, Helenów, Maszkowice, Kolonia,
Maszkowice, Sokolniki, Sokolniki-Maszkowice, Sokolniki-Parcela, Duraj, Aleksandria, Emanówek,
Konary, Sierpów, Cedrowice, Cedrowice-Parcela, Opalanki, Ostrów, Wróblew, Ostrów-Kolonia,
Tymienica, Borszyn, Parcele, Solca Mała, Piaski Wróblewskie, Pełczyska, Solca Wielka, Kolonia
Wróblew, Muchówka, Maszkowice-Budy, Parzyce, Sokolniki-Las, Boczki, Dybówka;
3) w powiecie zgierskim w gminie Parzęczew miejscowości: Jasionka, Marysławów, Anastazew, Kolonia
Chociszew, Florentynów, Gortatów, Mariampol, Nowa Jerozolima, Nowomłyny, Radzibórz, Reksuł,
Sokola Góra, Kossobudy, Skórka, Władysławów, Mrożewice, Sulimy, Trojany, Leźnica Wielka-Osiedle,
Leźnica Wielka, Opole, Papiernia, Duraj, Orła, Pustkowa Góra, Śniatowa, Tkaczewska Góra, Kozikówka,
Różyce Tryjowe, Różyce Żmijowe, Chrząstówek, Nowe Różyce, Różyce, Różyce Grochowe, Kowalewice
Małe, Kowalewice, Chociszew-Piaski, Małogórne;
4) w powiecie zgierskim w gminie Zgierz miejscowości: Grotniki, Krzemień, Linda, Ustronie, Zimna Woda,
Jedlicze B, Wiktorów, Leonów, Słowik, Lućmierz – Las;
5) w powiecie poddębickim w gminie Dalików miejscowości: Eufemia, Huta Bardzyńska, Ostrów, Rozynów,
Symonia, Witów, Włodzimierzów, Bardzynin, Emilianów, Karolinów, Dalików, Kolonia Dalików,
Dąbrówka Górna, Lubocha Folwarczna, Gajówka-Wieś, Gajówka-Kolonia, Gajówka-Parcel, Woźniki,
Dąbrówka Nadolna, Marcinów, Piotrów, Wyrobki, Dąbrówka Folwarczna, Psary, Brudnów Drugi,
Idzikowice Generalne, Domaniewek, Idzikowice-Pielgrzymy, Domaniew, Idzikowice, Dobrzań, Sarnówek,
Antoniew-Lubocha, Brudnów Czwarty, Dąbrówka Woźnicka, Lubocha, Kolonia Stefanów, Władysławów,
Brudnów Piąty, Brudnów Trzeci, Stefanów, Brudnów Pierwszy, Brudnów Stary, Budzynek, Janów;
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6) w powiecie poddębickim w gminie Wartkowice miejscowości: Parądzice, Sucha Dolna, Sucha, Sucha
Górna, Łążki, Powodów Drugi, Powodów Pierwszy, Powodów Trzeci, Stary Powodów, Gólczewo,
Przydziałki, Nasale, Wierzbowa, Wierzbówka;
7) w powiecie łęczyckim w gminie Łęczyca miejscowości: Lubień, Lubinek, Lubień-Parcela, Dzierzbiętów
Duży, Dzierzbiętów Mały, Dzierzbiętów Duży-Kolonia, Krzepocin Pierwszy, Topola Katowa, Wincentów,
Borki, Borki-Parcela, Krzepocin Drugi.
§ 3. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 ust. 1, nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach
budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu
lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu
wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które
mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie
mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
5) posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego
wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa.
2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 ust. 1, zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza
weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii;
5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody
właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
6) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.
§ 4. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2, nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach
budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) 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;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie
mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.
2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2 zakazuje się:
1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków
utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza
weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
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4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii;
5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii;
6) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.
§ 5. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 2, poprzez
ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle
o następującej treści:
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.
2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów,
oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.
3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach
wewnętrznych.
§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się: właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii,
właściwym miejscowo państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym, Starostom, Burmistrzom, Wójtom,
Komendantom Policji, Komendantom Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, właściwym miejscowo
nadleśniczym Powiatowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarze w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zarządcom dróg właściwym ze względu na obszar opisany w § 1.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1.
§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wojewoda Łódzki
Tobiasz Bocheński
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