
 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2022 
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

z dnia 7 lipca 2022 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, 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 2022 r. poz. 135 i 655) oraz § 7 ust. 1, 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 
ze stwierdzeniem w gospodarstwie pasiecznym w  Łodzi, na ulicy Drozdowej oraz na ulicy Michałowicza 
ognisk zgnilca amerykańskiego – choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 21/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia 
obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu 
oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. 
poz. 3847): 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Określa się na terenie województwa łódzkiego obszar zapowietrzony, na 
którym występuje zgnilec amerykański pszczół, o promieniu co najmniej 6 km wokół ognisk choroby, 
obejmujący powiaty: miasto Łódź, zgierski i pabianicki, gdzie obszar zapowietrzony obejmuje następujące 
miejscowości:", 

2. § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "miasto Łódź: zachodnia część miasta Łódź od granicy z powiatem 
pabianickim wzdłuż rzeki Ner do ul. Pabianickiej, ul. Pabianicka do Ronda Lotników Lwowskich, ul. 
Paderewskiego do Ronda Insurekcji Kościuszkowskiej, ul. Jana Kilińskiego, ul. Stanisława Przybyszewskiego, 
Al. Edwarda Śmigłego-Rydza, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Wydawnicza, Park 3 Maja (wzdłuż ulic 
Juliana Tuwima, Konstytucyjnej, Stanisława Małachowskiego), ul. Ludwika Solskiego, ul. Gabriela 
Narutowicza, ul. Jana Matejki, ul. Telefoniczna, Al. Grzegorza Palki, ul. Strykowska do linii kolejowej, wzdłuż 
linii kolejowej do stacji Łódź Arturówek, ul. Łagiewnicka, ul. Przepiórcza do granicy ze Zgierzem", 

3. § 1 pkt 2) lit. c) otrzymuje brzmienie: "w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości:  miasto 
Aleksandrów Łódzki, Antoniew, Brużyczka Księstwo, Brużyczka Mała, Jastrzębie Górne, Kolonia Brużyca, 
Krzywiec część wschodnia od granicy z Rąbieniem AB wzdłuż ul. Jasnej, ul. Życzliwej i ul. Granicznej do ul. 
Klonowej, Nakielnica, Rąbień, Rąbień AB, Ruda Bugaj, Wola Grzymkowa część wschodnia od granicy 
z Aleksandrowem Łódzkim wzdłuż ul. Placydowskiej, ul. 11 Listopada, ul. Wolskiej do ul. Przylesie", 
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4. § 1 pkt 3) w powiecie pabianickim  lit. a) otrzymuje brzmienie: "w gminie Konstantynów Łódzki: miasto 
Konstantynów Łódzki od granicy z powiatem zgierskim wzdłuż ul. Klonowej, ul. Lutomierskiej, ul. Jana Pawła 
II, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Cmentarnej i ul. Łaskiej do rzeki Ner, wzdłuż Neru do granicy z miastem 
Łódź", lit. b) otrzymuje brzmienie: "w gminie Pabianice: Okołowice od granicy z Konstantynowem Łódzkim 
i miastem Łódź do rzeki Ner", 

5. § 1 pkt 4) zostaje uchylony, 

6. § 4 otrzymuje brzmienie: "Wykonanie oznakowania obszaru zapowietrzonego powierza się 
Prezydentowi Miasta Łodzi, Prezydentowi Miasta Zgierza, Starostom Zgierskiemu i Pabianickiemu,  
właściwym miejscowo Wójtom i Burmistrzom, w myśl art. 3 ust 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) oraz właściwemu zarządcy dróg 
krajowych i autostrad, określając termin ich wykonania jako niezwłoczny", 

7. § 5 otrzymuje brzmienie: "Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii 
w Łodzi, Zgierzu i Pabianicach, Prezydentowi Miasta Łodzi, Prezydentowi Miasta Zgierza, Starostom 
Zgierskiemu i Pabianickiemu, właściwym miejscowo Wójtom i Burmistrzom, Komendantowi Miejskiemu 
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu 
i Pabianicach". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie gmin i miejscowości wchodzących w skład obszaru. 

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

   

wz. Wojewody Łódzkiego 
I Wicewojewoda 

 
 

Karol Młynarczyk 
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