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Powiatowy LekarzWeterynarii w Piotrkow,ie Trybunalskim informuje , iz zgodnie zRozporządzeniem

Nr 1212021 Wojewody Łodzkiego z dntaż5.06.20ż1 r. w sprawie zwalczania afiykańskiego pomoru Świń na

terenie województwa łodzkiego okreś|ono obszar zagrożony wystąpieniem aĘkańskiego pomoru Świń ,

obejmujący w powiecie piotrkowskim w:

- gminie Czarnocin miejscowości: Abram. Rzepki-l,esisko. Biezywody, Biskupia Wola. Budy Szynczyckie.
Ciepłuch, Czarnocin, Dalków, Krzyzówka. Ochota, Ostrowek, Parcela, Ruta Zeromska. Rzepki,
Szynczyce, Szynczyce_Parcela, Tychow, Wola Kutowa, Zamośc, Zamość-Kolonia Druga, Zawodzie,
Rzepki Szlachęckie, Rzepki Włościańskie. Stara Wieś, Zamość-Folwark, Zarność-Kolonia Pierwsza.

- gminie Grabica miejscowości: Bleszyn. Dzirvle" Grabica-Kolonia, Lubonia, Lutosławice Rządowe.

Lutosławice Szlacheckie, Majdany, Majdany-Kolonia, Maleniec. Niwy Jutroszewskie, Zeronie, Kolonijka,
Dziwle-Parcela,

- gminie Moszczenica miejscowości: Dąbrorł,ka. Gościmowice-Stara Wieś. Gościmowice Drugie,

Gościmowice Pierwsze, Pieńki. Pieńki Sierosławskie. Podolin, Podolin-Baniuch, Podolin-Kolonia,
Podolin_Parcela, Podolin-Psia Gorka, Podolin-Stara Wieś, Podolin-Zorek, Rękoraj. Rękoraj-Kolonia,
Sierosław. Srock, Srock Pryr.ł,atny, Srock Rządorry. Kolonia Srock.

Zgodnie zRozporządzeniem na obszarach zagrozonych. o ktorych mowa zakazuie się:

1) wywozenia ślł,iń oraz materiału biologicznego śrł-iń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego
lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub \\,e\\-nętrznych, z wyłączeniem drog wewnętrznych w
gospodarstwach, z wyjątkiem transportu śrł,iń do rzeżni za zgodą właściwego miejscowo powiatorvego
lekarza weterynarii;

3) organizowania targow. wystaw, pokazow lub konkursolł,zwierząt.

Na obszarachzagrożonych, o ktorych mowa w Rozporządzeniu nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkazenie, a jeżeli jest to konieczne, takze dezynsekcję środkorł, transpol-tu oraz sprzętu

uzywanego do transpotlu zwierząt, tusz, pasz, l]a\\,ozów naturalnych lub przedmiotów, ktore mogą
spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia r.vzyka szerzenia się choroby, w szczegolności
odkazanie rąk i obuwiaprzez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne porł,iadamianie właściwego powiatorvego lekarza weterynarii przez posiadaczy śrł,iń o
wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzęz umieszczęnie na granicach obszaru. na drogach publicznych trwałych tablic
z napisem: "AF'RYKANSKI POMOR SWIN OBSZAR ZAGROZONY", przy czym tablica i napis na
niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Wprorł,adza się czasowe ograniczenie w przemieszczanlu się osób ipojazdow^popTzezzakaz ich rr"rchu na

drodze powiatowej nr 3313E Kruszów - Kałkowa Wola na odcinku od zachodniei granicy działki
ewidencyjnej nr ż4Il5 w,kierunku wschoclnirn do granicy gminy Tuszyn ( na działkach ewiclencyjnych nr
241l5 i 24116 w obrębie ewidencyjnym 0008 Kruszów" gmina Tuszyn, powiat łodzki-wschodni) w terminie

z up. Powiatowego Lekana Weterynarll
w piotrkołie Trvbunalpkim
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od 30.06.202I r. do 2L07.ż02I r.


