
 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 34/2022 
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

z dnia 19 października 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 r. 
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 gminie Szczerców, powiat 
bełchatowski, w województwie łódzkim ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół – choroby zakaźnej zwierząt 
podlegającej obowiązkowi zwalczania, zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 20/2022 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. 3821), zmienionego rozporządzeniem Nr 27/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 września 2022 r. (Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 4967), zmienionego rozporządzeniem Nr 28/2022 Wojewody Łódzkiego 
z dnia 19 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 5116), zmienionego rozporządzeniem 
Nr 31/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 października 2022 r (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 5443): 

1. § 1 pkt 1) lit. b) otrzymuje brzmienie: "w gminie Szczerców, miejscowości: Borowa-Krzyżówki, Dubie, 
Szczercowska Wieś, Grudna, Kościuszki, Szczerców, Bednarze, Brzezie, Niwy, Stanisławów Pierwszy, 
Stanisławów Drugi, Chabielice, Polowa, Rudzisko, Marcelów, Lubiec, Zagadki, Załuże, Magdalenów, Kuźnica 
Lubiecka, Podklucze, Podżar, Tatar”; 

2. w § 1 w pkt. 1) dodaje się lit. c) w brzmieniu: "w gminie Kluki, miejscowości: Osina, Sadulaki, 
Chmielowiec, Żar, zachodnia część miejscowości Kluki od wschodu ograniczona prostą łączącą od południa 
drogę krajową nr 74 od granicy miejscowości Sadulaki, na północ do drogi przy zabudowaniach wsi Osina 1a". 

§ 2. Mapa obszaru zapowietrzonego zgnilcem amerykańskim pszczół stanowi załącznik nr 1 do 
rozporządzenia. 

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

§ 4. Rozporządzenie obowiązuje do czasu jego uchylenia przez Wojewodę Łódzkiego na wniosek 
Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 października 2022 r.

Poz. 5717



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

   

Wojewoda Łódzki 
 
 

Tobiasz Bocheński 
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Załacznik nr 1 do rozporządzenia 

Wojewody Łódzkiego nr 34/2022 

z dnia 19 października 2022 r. 

 

Mapa obszaru zapowietrzonego zgnilcem amerykańskim pszczół. 
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