Skierniewice, dnia 10 grudnia2O2O r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W SKIERNIEWICACH

Pźotr Cgmerski
Panowie Wójtowie Gmin:
Bolimów, Głuchów, Godzianów,
Lipce Reymontowskie, Maków,
Norvy Kawęcryn, Skierniewice,
Słupia

mak:

PIwętz.oZZ.5|0I.2.| .ż020 (79-5 )
Dot, sprawy nr: Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/2019
Nasz

pismo z dnia: 09.12.2020t.

W związka z dynamiczaym, tozptzestrzenianiem się wirusa
afrykańskiego pomoru świńu dzików jak i w stadach ttzody chlewnej,
Powiatowy l*karz Weterynarii w Skierniewicach informuje, iż DECY^JĄ
WYKONAWCZĄ KON'{ISJI (UE) 2OI9l2O2Oz dnia 09 grudnia 2O2O zmieniającą

załącznik do decyzji wykonawczej 2OI4|7O9|UE w sprawie środków kontroli w
zakresie zdrowia zvłierząt w odniesieniu do afrykanskiego pomoru świńw
niektórych panstwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2O2O|

8984) teren gminy:

'r

KOWIESY

został objęty strefą objętą ogtaniczeniami, ti. tzw. strefą czenvoną
zarnieszczolnąw załączniku II do w/w decyzji.
I tak w województwie łódzkim:

'ż w strefie objętej ogtaniczeniami znajdują

-

się:

gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
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-

-

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskiń,
gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

- gminy Łyszkowice, Kocietzew Południowy, Kiernozia, Chąśno,Nieborów,

część

gminy wiejskiej Łowicz położonana północ od linii 'vq5zr:aczonej przez droge nr 92
biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz częśćgminy

wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz

i na

północ od

granicy gminy Nieborów * po*i."ie łowickim,

-

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie

rawskim,

-

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy

Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

-

powiat miejski Skierniewice,

-

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z

gminy BiŃaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczynskim,
miastem Tomaszów Mazowiecki i ŻelechLinek w powiecie tomaszowskim.
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