
 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2022 
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

z dnia 7 stycznia 2022 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) oraz art. 60 lit. b), 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) na terenie powiatu wieruszowskiego, w gminie Łubnice, w miejscowości 
Dzietrzkowice, 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 wieruszowskim, w gminie Łubnice miejscowości: Dzietrzkowice, Bezula, Raj, Węgielnica, 
Bernasiówka, Kolonia Dzietrzkowice (część południowa ograniczona ul. Wojska Polskiego do 
skrzyżowania z ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego i dalej wzdłuż ul. Adama Mickiewicza do granicy 
obrębu), Swoboda, Łubnice, Krupka, Duchna; 

2) w powiecie wieluńskim, w gminie Skomlin miejscowości: Bojanów, Ług, Bolkowszczyzna, Skomlin (część 
południowo-zachodnia ograniczona ul. 13 Grudnia do ul. Tysiąclecia dalej do ul. Adama Kukulskiego, ul. 
Alfonsa Olejnika-Babicza i dalej wzdłuż ul. Częstochowskiej do granicy obrębu), Skomlin Drugi, Grudzie, 
Toplin, Zadole. 

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

1) w powiecie wieruszowskim, w gminie Bolesławiec, miejscowości: Bolesławiec, Chotynin, Kolonia 
Chotynin, Kolonia Mała, Kuropki, Chróścin, Chróścin-Młyn, Chróścin-Zamek, Klasak, Posada, Gola, Nad 
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Łęgami, Zapłocie, Kolonia Bolesławiec-Chróścin, Koziołek, Michałówka, Wiewiórka, Koziołek, Podjama, 
Podjaworek, Podksiędzówka, Stanisławówka, Wełny, Żdżary; 

2) w powiecie wieruszowskim, w gminie Czastary, miejscowości: Jaworek, Wełny, Chorobel, Dolina, Krzyż, 
Mała Kolonia, Parcice, Pastwy, Radostów Drugi, Radostów Pierwszy; 

3) w powiecie wieruszowskim, w gminie Łubnice, miejscowości: Andrzejów, Ladomierz, Brzozówka, 
Gielniówka, Jeziorko, Ludwinów, Ludwinów Drugi, Ludwinów Pierwszy, Rzepisko, Aniołki, Folwark, 
Galicja, Karczmarucha, Kolonia Makowszczyzna, Makowszczyzna, Nowiny, Papiernia, Pasternik, Pod 
Młynem, Podchróścin, Podlipka, Wójcin; Kolonia Dzietrzkowice (poza obszarem wymienionym w §2 
ust. 1 pkt. 1); 

4) w powiecie wieluńskim, w gminie Biała, miejscowości: Dębina, Przychody, Huby, Góry Młyńskie, 
Gwizdacz, Koryta, Młynisko, Pieńki, Zawodzie; 

5) w powiecie wieluńskim, w gminie Mokrsko, miejscowości: Jasna Góra, Orzechowiec, Poręby, Wielki Las, 
Granice, Jeziorko, Kolonia, Komorniki, Pasternik, Sadzawki, Zmyślona, Lipie, Mątewki, Mątewki Drugie, 
Mątewki Pierwsze, Dworusy, Korea, Łączki, Majorat, Mokrsko (zachodnia część wsi do cieku Olszyna 
i dalej wzdłuż drogi do Komornik do granicy obrębu), Mokrsko-Osiedle, Piekło, Poduchowne, Wiatraki, 
Wola Mokrska, Zimna Woda, Kąt, Motyl, Plewina, Żelazna, Dziadaki, Kopaniny, Mamzerówka, Słupsko, 
Wydarte, Wygoda; 

6) w powiecie wieluńskim, w gminie Skomlin, miejscowości: Brzeziny, Kazimierz, Klasak Duży, Klasak 
Mały, Maręże, Niedźwiady, Chmielniki, Kapkaz, Kardów, Nowy Skomlin, Pod Bykiem, Skomlin 
Pierwszy, Skomlinek, Warszawa, Walenczyzna, Narodówka, Wichernik, Wygoda, Żabieniec, Grześlaki, 
Królewska Grobla, Malinówka, Smugi, Wróblew, Zbęk, Złota Góra, Skomlin (poza obszarem 
wymienionym w §2 ust. 1 pkt. 2). 

§ 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. 
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§ 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; 

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 a 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. 
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§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

   

Wojewoda Łódzki 
 
 

Tobiasz Bocheński 
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