
 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2021 
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła 
choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz 

nakazów na tym obszarze 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 5 a i pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), art. 59 ust.1 ustawy 
z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464, 
z późn. zm.) oraz §7 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. 
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz. 1123), w związku 
z wyznaczeniem w dniu 25 października 2021 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi 
zwalczania, tj. zgnilca amerykańskiego pszczół w miejscowości Nowy Bedoń, gmina Andrespol, powiat łódzki 
wschodni, w województwie łódzkim, zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Rozporządzeniu Nr 15/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z 2021 r. poz. 3639) zmienionym Rozporządzeniem Nr 19/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 
5 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4570) w sprawie określenia obszaru 
zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania 
i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze § 1 pkt 1) lit. b i c otrzymują brzmienie: 

„b) w powiecie łódzkim wschodnim: 

- w gminie Koluszki miejscowości: Gałków Parcela, Gałków Duży, Gałków Mały, Zielona Góra; 

- w gminie Brójce miejscowości: Bukowiec, Wygoda, Leśne Odpadki, Giemzów na wschód od 
wyznaczonej linii od nr 30; 

- w gminie Andrespol miejscowości: Bedoń – Wieś, Bedoń Przykościelny, Nowy Bedoń, Janówka, 
Andrespol, Justynów, Kraszew, Wiśniowa Góra, Stróża, Las Kraszewski; 

- w gminie Nowosolna miejscowości: Moskwa od północy ograniczona autostradą A1, dalej drogą 
wzdłuż autostrady A1 przez miejscowość Plichtów drogą gminną 106309E do drogi powiatowej 
1150E do granic miejscowości Natolin, Natolin, Lipiny, Wiączyń Dolny wraz z Lasem 
Wiączyńskim; 
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c) miasto Łódź na wschód od wyznaczonej granicy obszaru zapowietrzonego, ulicami: od północnej 
granicy miasta ulicą Byszewską i Pomorską do przepompowni ścieków "Pomorska", wzdłuż granicy 
Lasku Dirtowego do ulicy Mileszki od nr 50, skrzyżowanie ulicy Gerberowej z ulicą Mileszki, ulica 
Bratkowa nr 17, ulica Goryczkowa, drogą polną do ulicy Frezjowej, skrzyżowanie z ulicą 
Kosodrzewiny, do ulicy Rokicińskiej nr 162, Jagienki nr 15, Maćka z Bogdańca, Andrzeja Kmicica, 
Jana Skrzetuskiego, Piasta Kołodzieja, Dąbrówki, Ziemowita, Kazimierza Odnowiciela, Bolesława 
Szczodrego, Bolka Świdnickiego, granicą Parku Źródła Olechówki, ulicą Transmisyjną od nr 83, 
Informatyczną, Jędrzejowską nr 140, Zagrodową, drogą polną do ulicy Kolumny od nr 424, drogą 
polną do ulicy Gościniec od nr 106.”. 

§ 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. 

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

   

Wojewoda Łódzki 
 
 

Tobiasz Bocheński 
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