
 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 10/2023 
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

z dnia 16 lutego 2023 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, 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 i Dz. U. z 2022 r. poz. 1570), 
art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 190), art. 60 lit b) oraz art. 64-65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 
2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre 
akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r. str. 
1 z późn.zm.) i art. 21 ust. 1-2, art. 25, art. 27, art. 40, art. 42 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 
2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym 
w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64 z późn. zm.), w związku ze stwierdzeniem 
ogniska choroby zakaźnej - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w miejscowości Pszczonów, w gminie 
Maków, na terenie powiatu skierniewickiego 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) powiat skierniewicki: 

a) gmina Maków: Pszczonów, Słomków, Jacochów, Święte Nowaki, Święte Laski; 

b) gmina Lipce Reymontowskie: Retniowiec. 

2) powiat łowicki: 

a) gmina Łyszkowice: Łagów, Zakulin, Łyszkowice, Kolonia Łyszkowice. 

2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem 
zagrożonym, uznaje się teren obejmujący: 

1) powiat skierniewicki: 

a) gmina Maków: Maków, Maków-Kolonia, Krężce, Dąbrowice, Wola Makowska, Sielce Lewe, Sielce 
Prawe;  
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b) gmina  Godzianów: Godzianów, Płyćwia, Kawęczyn, Zapady, Byczki od południa ograniczony drogą 
wojewódzką nr 705; 

c) gmina  Słupia: Zagórze, Winna Góra, Wólka Nazdroje, Słupia obszar od południa ograniczony drogą 
wojewódzką nr 705, Krosnowa - obszar zagrożony od południa ograniczony drogą powiatową nr 1320E; 

d) gmina Lipce Reymontowskie: Lipce Reymontowskie, Wólka Krosnowska, Wólka-Podlesie, Drzewce, 
Wola Drzewiecka, Chlebów, Mszadla, Siciska; 

e) gmina Skierniewice: Mokra Lewa, Sierakowice Prawe, Sierakowice Lewe, Mokra Prawa od ul. 
Działkowej (wzdłuż lasu) w stronę drogi krajowej nr 70; 

f) Miasto Skierniewice: obręb nr 8-obszar od wschodu ograniczony ul. Nowomiejską, dalej ulicą Poligon 
Skierniewice. 

2) powiat łowicki: 

a) gmina Domaniewice: Krępa, Reczyce, Domaniewice; 

b) gmina Łowicz: Zawady, Parma; 

c) gmina Nieborów: Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Bełchów; 

d) gmina Łyszkowice: Grudze Stare, Nowe Grudze, Gzinka, Wrzeczko, Kuczków, Uchań Dolny, Seroki, 
Bobiecko, Seligów, Polesie, Stachlew, Czatolin, Kalenice, Uchań Górny, Trzcianka, Bobrowa, 
Baranówka. 

3) powiat zgierski: 

a) gmina Głowno: Albinów, Wola Lubiankowa. 

4) powiat brzeziński: 

a) gmina Dmosin: Rozdzielna, Kuźmy, Nadolna Wieś, Michałów, Teresin, Dąbrowa Mszadelska; 

b) gmina Rogów: Kotulin. 

§ 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; 

6) karmienie i pojenie zwierząt w zamknięciu. 

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; 
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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 zapowietrzonym bez zgody 
właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 

§ 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; 

5) karmienie i pojenie zwierząt w zamknięciu. 

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; 

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. 

§ 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, Prezydentowi Miasta Skierniewice, 
Starostom, Burmistrzom, Wójtom, Komendantom Policji, Komendantom Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej, właściwym zarządcom dróg 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. 
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§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

   

Wojewoda Łódzki 
 
 

Tobiasz Bocheński 
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