
ROZPORZĄDZENIE

WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 30 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2019 roku 
w sprawie  odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń na terenie powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, 
kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, sztumskiego, nowodworskiego, 
puckiego, słupskiego, starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego oraz miast na prawach powiatu: 
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk zmienione następnie rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 
18 kwietnia 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz. 1448, 2083).

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c, 8h oraz ust. 3a i ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1967) oraz 
art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. 
Dz.U z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie  odstrzału 
sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

na terenie powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, 
kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, sztumskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego, 
starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego oraz miast na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk 
zmienionym następnie rozporządzeniem z dnia 18 kwietnia 2019 roku. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r., 
poz. 1448, 2083), wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust. 1 zmienia się określony termin realizacji odstrzałów sanitarnych z 31 października 2019 roku na 
1 grudnia 2019 roku.

§ 2. Pozostała treść rozporządzenia nie ulega zmianie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenach miejscowości wchodzących w skład obszarów określonych w § 1 Rozporządzenia 
wymienionego w § 1.

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

 

WOJEWODA POMORSKI

Dariusz Drelich

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 31 października 2019 r.

Poz. 4799
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