
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 8/2020 

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie 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, 8d lit. c 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 oraz z 2020 r. poz. 

148) w związku z wyznaczeniem w dniu 22 lutego 2020 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej 

obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie łowickim w miejscowości 

Skaratki w gminie Domaniewice, zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Rozporządzeniu Nr 6/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 lutego 2020 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 (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 1303) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w pkt 2 lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie: „- w gminie Łowicz miejscowości Mystkowice, 

Bocheń, Ostrów, Guźnia, Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne, Pilaszków, Nowiny, Jamno, Zawady, 

Wygoda, Jastrzębia,”; 

2) w § 5: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu 

produkcyjności ptaków utrzymywanych w gospodarstwie;”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i 

prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „UWAGA! WYSOCE 

ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablice powinny mieć takie wymiary, 

aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.”. 

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

  

 Wojewoda Łódzki 

 

 

Tobiasz Bocheński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 lutego 2020 r.

Poz. 1330
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