
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 18/2021 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 14 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, 

wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), na 

wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, 

pokazów lub konkursów z udziałem ptaków (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1820) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) wprowadzenie otrzymuje brzmienie: „Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz 

art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, 

zarządza się, co następuje:”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, 

zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków, 

z wyłączeniem lotów gołębi sportowych i pocztowych na odległość do 100 kilometrów bez możliwości 

wypuszczania ich w innych regionach kraju”. 

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

gmin położonych na obszarze, o którym mowa w § 1. 

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości. 
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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 czerwca 2021 r.

Poz. 2578


		2021-06-16T06:26:50+0000
	Polska
	Ewa Muszyńska; ZUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




