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Panowie Wójtowie Gmin
Bolimów, Głuchów, Godzianów,
Kowiesy, Lipce Reymontowskie,
Maków, Nowy li(aulęczyn,
Skierniewice, Słupia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach zuraca się z uprzejmą prośbąo
przekazartie w sposób zulyczajowo prĄęty wśród hodowców tłzody chlewnej oraz osób
zainteresowanych niniejszego pisma, przedstawiającego aktualną sytuację epizooĘczną
doĘczącą występowania afrykańskiego pomoru świńw stadach świń oraz u dzików na
terenie kraju.

W zwilązkll, z d5znamiczn5rm rozptzestrzenianiem się wlrusa
afrykańskiego pomoru świń u dzików, Powiatovr5r l*katz Weterynarii w
SLierniewicach infornruje, że została opublikowana DE;CYZ]A WYKONAWCZA
KOMISJI (VE| 2O2I/L75 z dnia 12 LUTEGO 2021 roku zmieniającq załąenik do decgzji

ugkonau,lu,ej 2014/ 7O9/UE t1,1 sprau.lie środkótu kontroli w ząkresie zdrouią zuietząt ul
odniesieniu do aftglęąń"skiego pomoru śu.liń1, niektórych państulach członkoulskich
(noĘfikouana jako dokllment nr C(2020) 8984).
Wyżej wskazarra decyĄa Komisji objęła strefami kolejne gminy wojewódźwa
łódz|<tego i tak:
> W strefie ochronnei | żółtei| znaidują się:
w woj ewództwie łódzkirn:

gminy Łyszkowice, Kocietzew Południowy, Kiernozia,
-gminy
wiejskiej Łowicz połozona na północ

Chąśno,Nieborów, część
od linii wznaczonej przez drogę 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 w powiecie łowickim,
gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie
rawskim,
gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków,
Nowy kaulęczyn, skierniewice, słupia w powiecie skierniewickim,
powiat miejski Skierniewice,
Mniszków,paradyż sławno iżarnow w powiecie opoczyńskim,
-gminy
gminy Czernieułice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z
-miastem
Tomaszów Mazowiecki i ŻeLechlinek w powiecie tonaszowskim,
gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim,

-

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

ul. Miedniewicka 25,96- 10O Skrernlewlce
tel.: (46) 833 32 68, fax: (46| 832 26 25, e-mail: skierniewice.miw@weĘiw.gov.p1

w woj ewó dztvłie łódzkim:

-

gminy Białaczow, Drzewica, Opocztlo i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie raw§kim,
gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim

I. DzlKI

596 przvpadków chorobv u dzików.
Aktualna sytuacja epizootyczna dotycząca ASF przedstawiona jest na stronie
Od początku roku 2O2L na terenie kraju odnotowano

Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
ul. Miedniewicka 25,96- 100 Skierniewrce
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