ROZPORZĄDZENIE NR 12/2020
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 10 marca 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 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 oraz w związku z wyznaczeniem w dniu 4 marca 2020 r.
ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) w mieście Łodzi, ul. Liściasta 268, w dzielnicy Łódź-Bałuty, zarządza się, co następuje:
§ 1. w Rozporządzeniu 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz.1484) §
1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) na terenie:
a) powiatu zgierskiego obejmujący:
- w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: Aleksandrów Łódzki od granicy z miastem Łódź
wzdłuż ul. Konstantynowskiej w kierunku północnym, do ul. Pabianickiej, ul. Pabianicką dalej ul.
Wierzbińską do ul. 1 Maja, dalej do ul. Jana Kazimierza i wzdłuż ul. Jana Kazimierza do rzeki Bzury,
następnie w kierunku południowym przez wieś Brużyczka Księstwo (wschodnia część wsi od nr 21),
do granicy z wsią Jastrzębie Górne (wschodnia część wsi do nr 18), dalej przez wieś Jastrzębie Górne
do granicy z miastem Zgierz,
- w mieście Zgierz: południowo–zachodnia część miasta ograniczona od zachodniej granicy miasta
w dzielnicy Zgierz Kontrewers wzdłuż linii kolejowej do wschodniej granicy Lasu Krogulec, dalej
wschodnią granicą lasu do granicy południowej, i dalej do ul. Cegielnianej, ulicą Cegielnianą do ul.
Wiosny Ludów, dalej w kierunku wschodnim do ul. Aleksandrowskiej, ul. Miroszewską do rzeki
Bzury, wzdłuż rzeki Bzury do ul. Konstantynowskiej następnie do ronda Sybiraków i ulicą
Śniechowskiego do ul. Łódzkiej, wzdłuż granicy ul. Łódzkiej do granicy miasta Zgierza.
b) w mieście Łodzi: południowo zachodnia część dzielnicy Łódź-Bałuty ograniczona od granicy ze
Zgierzem wzdłuż ul. Zgierskiej do ronda Alfreda Michała Biłyka, wzdłuż al. Włókniarzy do ul. Świętej
Teresy od Dzieciątka Jezus w kierunku zachodnim do ul. Brukowej, wzdłuż ul. Brukowej do ul.
Aleksandrowskiej, następnie wzdłuż ul. Traktorowej do ul. Rojnej, wzdłuż ul. Rojnej do ul. Czcibora,
dalej ul. Czcibora w kierunku północnym do ul. Klinowej, ul. Klinową do ul. Romanowskiej i wzdłuż
ul. Romanowskiej do granicy z gminą Aleksandrów Łódzki, dalej wzdłuż granicy gmin do ul.
Konstantynowskiej.
2) obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) na terenie:
a) w powiecie zgierskim obejmujący:
- miasto Zgierz z wyjątkiem obszaru objętego obszarem zapowietrzonym,
- w gminie wiejskiej Zgierz miejscowości: Biała na południe od autostrady A2, 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, Glinnik, Glinnik Wieś, Janów
Osmolin, Jedlicze A, Jedlicze B, Józefów na zachód od ulicy Strykowskiej, Lućmierz, Lućmierz-Las,
Maciejów, Nowe Łagiewniki, Rosanów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Słowik- na południe od
autostrady A2, Stare Łagiewniki, Szczawin na południe od autostrady A2, Szczawin Kolonia, Ukraina,
Ustronie,

Id: 6F4226BD-547A-4F5E-B0F9-8B4D3A7E8497. Podpisany

Strona 1

- 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: na obszarze Konstantynowa Łódzkiego od granicy z miastem Łódź
wzdłuż ul. Kolejowej do ul. Srebrzyńskiej, dalej na wschód do ul. Łaskiej, ul. Łaską do ul.
Cmentarnej, dalej ul. Cmentarną, przecinając rzekę Łódkę, do ul. Młynarskiej, dalej ul. Józefa Bema,
potem ul. Górną do rzeki Jasieniec, wzdłuż rzeki Jasiec i rzeki Ner do mostu na drodze do Bechcic,
następnie na północ do skrzyżowania z ul. Lutomierską i dalej na wschód do granicy gminy
Aleksandrów Łódzki.
c) w mieście Łodzi obszar leżący poza obszarem zapowietrzonym ograniczony przez:
- w dzielnicy Łódź-Bałuty: od wschodu od granicy z gm. Zgierz wzdłuż granicy z gm. Stryków do ul.
Żółwiowej, dalej wzdłuż ul. Żółwiowej do ul. J. Gadomskiego, ul. Moskule na odcinku między ul. J.
Gadomskiego i ul. J. Sawickiego, dalej ul. J. Sawickiego do ul. Strykowskiej, i wzdłuż ul.
Strykowskiej do ul. Okólnej,
- w dzielnicy Łódź-Widzew: obszar wzdłuż ul. Okólnej do skrzyżowania z ul. Łukaszewską 34c, dalej
ul. Okólną do ul. Turkusowej do wysokości nr 10 A i B, następnie w kierunku południowym
przecinając ulicę Moskuliki, przecinając ul. Opolską na wysokości nr 59, przez ogródki działkowe,
przecinając ul. Zjazdową na wysokości nr 20, przecinając rzekę Łódkę, do skrzyżowania ul.
Beskidzkiej i Okrętowej, dalej wzdłuż ul. Okrętowej do skrzyżowania z ul. Brzezińską i ul. Junaka,
dalej wzdłuż ul. Brzezińskiej do skrzyżowania z ul. Taterniczą, dalej ul. Taterniczą do skrzyżowania
z ul. Zbójnicką, wzdłuż ul. Zbójnickiej do skrzyżowania z ul. Zaspową i ul. Telefoniczną, dalej ul.
Telefoniczną do ul. Chmurnej, wzdłuż ul. Chmurnej, przejazd kolejowy Łódź Stoki do ul. Pomorskiej
przez Zieleniec, Konstytucyjną do skrzyżowania ul. Konstytucyjnej z ul. Małachowskiego, dalej przez
park 3 Maja (na wysokości Centrum Sportu i Rekreacji), przez ul. Juliana Tuwima na wysokości nr
97, dalej przecinając ul. Wydawniczą do skrzyżowania al. J. Piłsudskiego z al. Edwarda ŚmigłegoRydza, wzdłuż al. Piłsudskiego do ul. Przędzalnianej, ul. Przędzalnianą do ul. Fabrycznej, dalej do
ul. Magazynowej, do skrzyżowania z ul. Tymienieckiego dalej wzdłuż ul. Tymienieckiego, dalej
ul. Piotrkowską do ul. Czerwonej,
- cała dzielnica Łódź- Śródmieście,
- w dzielnicy Łódź-Polesie: wzdłuż ul. Wólczańskiej do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego do
przejazdu kolejowego na wysokości ul. Łaskiej, dalej w kierunku południowym wzdłuż torów
kolejowych do ul. Obywatelskiej, następnie wzdłuż ul. Obywatelskiej do ul. Maratońskiej, wzdłuż ul.
Maratońskiej do ul. Sanitariuszek, dalej ul. Sanitariuszek do granicy miasta Łodzi.".
§ 2. 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.
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§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wojewoda Łódzki
Tobiasz Bocheński
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