
 

 

ROZPORZĄDZENIE  

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia  2 września 2020 r. 

(nr poz. rej. 14/20) 

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze 

zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, 

chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, 

limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, 

nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego 

oraz ziemskiego, wadowickiego i wielickiego 

 

Na podstawie Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c oraz ust. 3a i ust. 4 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) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu (nr poz. Rej. 10/20) Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie 

zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na 

terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego 

grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz 

ziemskiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego 

oraz ziemskiego, wadowickiego i wielickiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 4404) wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 2 uchyla się ust. 3; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, 

gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, 

nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, 

proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego i wielickiego.”.. 
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, 

krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego 

grodzkiego oraz ziemskiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, proszowickiego, 

tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego i wielickiego i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  

 wz. Wojewody Małopolskiego 

 

I Wicewojewoda Małopolski 

Zbigniew Starzec 
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