
 
 

ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 12 stycznia 2023 r. 

zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. 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, pkt 8a 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 z 2022 r. poz. 1570) zarządza się,  co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków 
podejmowanych w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie 
województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 5073) wprowadza się następujące zmiany: 

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

2) po § 2 ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Na terenie powiatów: sztumskiego, wejherowskiego, 
słupskiego, Miasta Słupska nakazuje się utrzymywanie, pojenie oraz karmienie drobiu w zamknięciu.”; 

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Środki określone w ust. 1 i ust. 1a stosuje się do dnia 31 marca 
2023 roku.” 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty dla powiatów bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, słupskiego, kartuskiego, lęborskiego, 
wejherowskiego, sztumskiego, gdańskiego, Miasta Gdańska, Miasta Słupska i obowiązuje do czasu jego 
uchylenia. 

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego. 

   

WOJEWODA POMORSKI 
 
 

Dariusz Drelich 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12.01.2023 r.

Poz. 165
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