
 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 25/2022 
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 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 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 
poz.1570), 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 i 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 miejscowości Ręczno, gmina Ręczno, 
powiat piotrkowski, w województwie łódzkim ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół – choroby zakaźnej 
zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 24/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 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. 4562): 

1. § 1 pkt 1) lit. a) otrzymuje brzmienie: „w gminie Łęki Szlacheckie, miejscowości: Adamów, Antonielów, 
Bęczkowice, Cieśle, Dąbrowa, Dobrenice, Dobreniczki, Dorszyn, Felicja, Górale, Huta, Ignaców Szlachecki, 
Janów, Lesiopole, Łęki Szlacheckie, Ogrodzona, Olszyny, Piwaki, Podstole, Stanisławów, Tomawa, Kolonia 
Tomawa, Trzepnica, Żerechowa. Mapa obszaru zapowietrzonego zgnilcem amerykańskim pszczół stanowi 
załącznik nr 1 do rozporządzenia"; 

2. § 1 pkt 1) lit. b) otrzymuje brzmienie: „w gminie Ręczno, miejscowości: Bąkowa Góra, Będzyn 
Zbyłowice, Kolonia Ręczno, Łęki Królewskie, Łęg Ręczyński, Majkowice, Młynek Poduchowny, Nowinki 
Podole, Paskrzyn, Ręczno, Stobnica, Stobnica Piła, Wielkopole. Mapa obszaru zapowietrzonego zgnilcem 
amerykańskim pszczół stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia". 

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

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Poz. 4733



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

   

Wojewoda Łódzki 
 
 

Tobiasz Bocheński 
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Załącznik nr 1 do 

rozporządzenia 

Wojewody Łódzkiego 

nr 25/2022 z dnia 25 

sierpnia 2022 r. 

Mapa obszaru zapowietrzonego zgnilcem amerykańskim pszczół. 
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