
ROZPORZĄDZENIE NR 11/2020
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 28 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 na terenie powiatów zgierskiego, pabianickiego i miasta Łódź

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 27 lutego 2020 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt 
podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie zgierskim, 
w miejscowości Kolonia Brużyca, w gminie Aleksandrów Łódzki zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) na terenie:

a) powiatu zgierskiego obejmujący:

- w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: Aleksandrów Łódzki na obszarze ograniczonym od 
wschodu granicą gminy, od południa ograniczony granicą gminy a następnie ulicą Konstantynowską, 
ulicą Pabianicką do ulicy 1 Maja, od wschodu ulicą 1 Maja przechodzącą w ulicę Wąską, a następnie 
wschodnią granicą miejscowości, od północy ograniczony granicą miejscowości, Brużyczka Mała, 
Jastrzębie Górne od nr 1 do nr 18, Kolonia Brużyca, Księstwo od nr 21 do ostatniego, Ruda Bugaj od 
nr 1 do nr 5a, od zachodu ograniczony ulicą Jana Kazimierza i jej przedłużeniem na północ do rzeki 
Bzury,

- w mieście Zgierz obszar od zachodniej granicy gminy ograniczony od północy ul. Kontrewers nr 10b, 
do południowo-zachodniej granicy Lasu Krogulec, ul. Wiosny Ludów od nr 42 do ostatniego, 
ul. Aleksandrowska od nr 97 do ostatniego, od wschodu ograniczony ul. Miroszewską, Kwasową, 
zachodnią granicą Lasu Okręglik do granicy administracyjnej gminy,

b) w mieście Łodzi obszar od północy ograniczony granicą administracyjną miasta, a następnie od wschodu 
ulicami: Szczecińską od skrzyżowania z ul. Sokołowską do skrzyżowania z ul. Warzywną, następnie ul. 
Warzywną, Kujawską, Lechicką, Kłosową, Chochoła, Aleksandrowską do wschodniej granicy miasta;

2) obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) na terenie:

a) w powiecie zgierskim obejmujący:

- miasto Zgierz z wyjątkiem obszaru objętego obszarem zapowietrzonym,
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- w gminie wiejskiej Zgierz miejscowości: Ciosny- na południe od autostrady A2, Dąbrówka Wielka-
 na południe od autostrady A2, Dąbrówka-Strumiany - na południe od autostrady A2, Emilia - na 
południe od autostrady A2, Grotniki, Jedlicze A, Jedlicze B, Lućmierz, Lućmierz-Las, Maciejów, 
Nowe Łagiewniki, Rosanów, Skotniki, Słowik- na południe od autostrady A2, Stare Łagiewniki, 
Ustronie,

- w gminie Parzęczew miejscowości: Chociszew, Duraj, Nowomłyny od nr 1 do nr 8, Orła, Tkaczewska 
Góra,

- w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: miasto Aleksandrów Łódzki poza obszarem określonym 
jako zapowietrzony, Antoniew, Brużyczka Księstwo od nr 1 do nr 20, Budy Wolskie, Chrośno do 
wschodniej granicy lasu, Ciężków, Jastrzębie Górne, Karolew, Krzywiec, Łobódź, Nakielnica, Nowy 
Adamów, Placydów, Rąbień, Rąbień AB, Ruda Bugaj od nr 6 do ostatniego, Sanie, Słowak, Stare 
Krasnodęby od nr 11 do ostatniego, Stary Adamów, Wola Grzymkowa, Zgniłe Błoto, Zgniłe Błoto 
Bełdowskie,

b) w powiecie pabianickim:

- w gminie Lutomiersk miejscowości: Babice, Babiczki, Mirosławice nr 87 do 87j, nr 90, nr 97 do 
nr 113, Stanisławów Stary,

- w gminie Konstantynów Łódzki obszar miasta Konstantynów Łódzki ograniczony od południa drogą 
krajową nr 710,

c) w mieście Łodzi obszar ograniczony od wschodu w kierunku na południe ulicami: Przyklasztorze, 
Wycieczkowa do ul. Strusia, następnie ulicami Strusia, Promienna, Księżycowa, Fiołkowa, Centralna, 
Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto, Zagajnikowa, Sporna, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Obrońców 
Westerplatte, Wojska Polskiego, Frańciszkańska, Północna, Nowomiejska, Pomorska, Zachodnia, 
Próchnika, Wólczańska, Stanisława Więckowskiego, Stefana Żeromskiego, Zielona, Lipowa, 6 Sierpnia, 
Aleja Włókniarzy, Al. Władysława Bandurskiego, Krzemieniecka, Retkińska, Janusza Kusocińskiego, 
Jerzego Kukuczki i jej przedłużeniu do granicy administracyjnej miasta.

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

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków 
utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

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

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

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu 
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw, z wyłączeniem prywatnych 
dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego powiatowego 
lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało 
pozyskane:

a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane 
z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego, lub

b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy 
ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym 
nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy 
ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

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

1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub 
w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
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a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne usunięcie 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, 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; 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;

5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:

a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem 
pomieszczeń mieszkalnych,

b) niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej 
zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych 
w gospodarstwie;

6) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych 
oraz parkingach trwałych tablic z napisem: ,,UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - 
OBSZAR ZAPOWIETRZONY". Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co 
najmniej 100 m, a napisy czytelne.

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

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

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 
powiatowego lekarza weterynarii;

4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego 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.

§ 5. Na obszarze, 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;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 1484



3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu 
produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie;

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.

§ 6. Nakazuje się wyłożenie przez zarządców dróg publicznych, w miejscach wskazanych przez 
właściwego powiatowego lekarza weterynarii, mat dezynfekcyjnych nasączonych środkiem dezynfekcyjnym, 
a także ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 - 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby 
przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Łodzi, Pabianicach 
oraz w Zgierzu, Starostom Powiatów Zgierskiego, Pabianickiego oraz Prezydentowi Miasta Łodzi, 
Komendantom Powiatowym Policji w Pabianicach, Zgierzu oraz Komendantowi Miejskiemu Policji w Łodzi, 
Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Zgierzu oraz Komendantowi 
Miejskiemu Straży Pożarnej w Łodzi, Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym w Pabianicach, 
Zgierzu oraz Łodzi, właściwym terytorialnie zarządcom autostrad, dróg krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych, Prezydentowi Zgierza oraz Wójtom Gmin wymienionych w § 1.

§ 9. Wójtowie Gmin: Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Prezydent Zgierza 
i Prezydent Miasta Łodzi oraz właściwi zarządcy dróg mają obowiązek oznakowania terenów obszarów 
zagrożonego i zapowietrzonego w sposób określony w § 3 i § 5.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i obowiązuje do czasu 
jego uchylenia.

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

 
Wojewoda Łódzki

Tobiasz Bocheński
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