
 
 

ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 9 grudnia 2022r. 

w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce 
zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i pkt 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 i 1570) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków 
(HPAI) uznaje się teren powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, słupskiego, kartuskiego, 
lęborskiego, wejherowskiego, gdańskiego, Miasta Gdańska, Miasta Słupsk. 

§ 2. 1 Na obszarze, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące nakazy: 

1) nakazuje się w gospodarstwach utrzymujących drób prowadzących działalność nadzorowaną, o której 
mowa w art. 1 pkt 1 lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt, wyposażenie takiego gospodarstwa w maty dezynfekcyjne w liczbie 
zapewniającej możliwość ich wyłożenia przed: 

a) wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków albo zastosowanie w tym 
gospodarstwie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażenie obuwia przed 
wejściami do takich budynków i wyjściami z nich, 

b) wjazdami do tego gospodarstwa i wyjazdami z niego albo zainstalowanie   w tym gospodarstwie niecek 
dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego 
gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających 

– przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego 
gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka 
transportu wjeżdżającego do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżającego; 

2. Środki określone w ust. 1 stosuje się do 31 marca 2023 roku. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie powiatów wchodzących w skład obszarów, o których mowa w §1 i obowiązuje do czasu 
jego uchylenia. 

§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 Wojewoda Pomorski 
 

Dariusz Drelich 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 13.12.2022 r.

Poz. 5073
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