
 
 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 05 maja 2021 r. 

w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie 

województwa pomorskiego. 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1-3, pkt 4, pkt 7, pkt 8a, pkt 8d, pkt 8f, 8g i 8j i pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1421) oraz na podstawie art. 60 lit. b), art. 64 ust. 1, art. 65 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz 
zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) zarządza 
się, co następuje. 

§ 1. 1.  Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem 
zapowietrzonym, uznaje się obszar wymieniony w części A załącznika do rozporządzenia. 

2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem 
zagrożonym uznaje się obszar wymieniony w części B, C i D załącznika do rozporządzenia 

§ 2. 1.  Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 nakazuje się: 

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach 
budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób: 

- uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, 

- ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami; 

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków ; 

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu 
lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu 
wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które 
mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków; 

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego 
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności 
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw 
utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego 
wychodzące; 

5) posiadaczowi zwierząt: 

- prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem 
pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa, 

- niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub 
śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. 
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6) właściwym terytorialnie jednostkom, Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych, Wójtom 
i Starostom poszukiwanie padłych ptaków na terenie obszaru zapowietrzonego, w porozumieniu 
z właściwym terytorialnie powiatowym lekarzami weterynarii celu pobrania próbek badań. 

2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 zakazuje się: 

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków 
utrzymywanych w tych gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza 
weterynarii; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie 
powiatowego lekarza weterynarii; 

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; 

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego; 

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu 
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok oraz zwłok innych ptaków, jaj wylęgowych oraz 
konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo 
powiatowego lekarza weterynarii; 

7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych 
i wylęgowych. 

3. Środków określonych w § 2 ust. 2 pkt 5 i pkt 6 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar 
zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się rozumiane jako unieruchomienie 
pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego. 

4. Środki określone w § 2 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 21 dni, licząc od dnia zakończenia 
wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej niż do dnia przeprowadzenia przez 
powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym 
i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy ptaków. 

5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, na obszarze zapowietrzonym stosuje się środki określone 
w § 3 ust. 1 i ust. 2 aż do upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

§ 3. 1.  Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w części B załącznika nakazuje się: 

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu 
lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub 
substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków; 

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego 
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności 
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw 
utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego 
wychodzące; 

3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu 
produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. 

2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w części B załącznika zakazuje się: 

1) utrzymywania na wolnym powietrzu drobiu i innych ptaków,, 

2) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków 
oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie 
powiatowego lekarza weterynarii; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie 
powiatowego lekarza weterynarii; 

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; 

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego. 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 1672



3. Środki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia 
wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska. 

§ 4. 1.  Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej grypy 
ptaków”, o których mowa w części C złącznika, wprowadza się następujące zakazy i nakazy: 

1) zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach 
i imprezach kulturalnych; 

2) zakazuje się utrzymywania na wolnym powietrzu drobiu i innych ptaków, 

3) nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego 
ptactwa; 

4) zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach 
związanych z hodowlą drobiu; 

5) zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może 
mieć dostęp dzikie ptactwo; 

6) zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych; 

7) zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu; 

8) nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków; 

9) nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie 
w gospodarstwie; 

10) nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do 
budynków, w których utrzymywany jest drób; 

11) nakazuje się powiadomić właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku 
choroby drobiu; 

12) nakazuje się sporządzić spis wszystkich miejsc utrzymywania drobiu; 

13) nakazuje prowadzić przez osoby utrzymujące drób dzienną ewidencję dotyczącą spadku spożycia paszy 
i wody, produkcji jaj (nieśności) oraz upadków zwierząt. 

§ 5. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej grypy ptaków”, 
o których mowa w części D złącznika, zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, 
gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki 
sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do 
minimum oraz odbywa się za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. 

§ 6. 1.  Prezydentom miast i wójtom nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, 
o których mowa w § 1 – z wyłączeniem obszaru wymienionego w części D załącznika - , poprzez ustawienie 
tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: 

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.. 

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY ”.. 

2. Tablice i oznakowanie jest w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych. 

3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach 
wewnętrznych na zewnętrznej granicy tych obszarów oraz w istotnych z punktu widzenia istniejącego 
zagrożenia występowania ptaków , miejscach publicznych m.in. plażach. 

§ 7. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych 
lub prywatnych. 

§ 8. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 - § 5, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby 
przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1. 

§ 9. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów 
i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie 
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722). 
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§ 10. Wykonanie rozporządzenia powierza się właściwym terytorialnie : 

- starostom, prezydentom miast, wójtom 

- powiatowym lekarzom weterynarii 

- państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym 

- komendantom Policji 

- komendantom Straży 

- nadleśniczym 

- jednostkom Polskiego Związku Łowieckiego 

- Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, 

- zarządcom dróg 

§ 11. Traci moc rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwalczania 
oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego. 

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

§ 13. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Pomorskiego. 

   

Wojewoda Pomorski 
 
 

Dariusz Drelich 
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Załącznik do rozporządzenia:

Część A

Obszar zapowietrzony  grypą ptaków w promieniu minimum 3 km od ogniska choroby obejmujący :

1. w powicie kartuskim w granicach administracyjnych:
- w Gminie Sulęczyno:  Węsiory wraz z integralnymi częściami : Szymanowo, Borowiec, 
Czarlino, Węsierska Huta, Żmudowo, Wygoda, Szczudłowo, Zarębiska; Mściszewice; 

 - w Gminie Stężyca: Stężycka Huta, Gapowo wraz z integralnymi częściami wsi: Betlejem, 
Czysta Woda, Szczukowo i Malbork; Niesiołowice wraz z integralnymi częściami wsi: Kukówka, 
Rzepiska, Pustka; część administracyjna wsi Delowo: Przymuszewo, Pażęce; Klukowa Huta 
wraz z integralną częścią wsi : Danachowo;  

2. w powiecie kościerskim w granicach administracyjnych:
- w Gminie Kościerzyna : miejscowość Gostomie;

3. w powiecie malborskim na wschód od drogi krajowej DK55 obejmując granice 
administracyjne:

-  w Gminie Nowy Staw miejscowości:  Chlebówka, Dębina, Martąg, Świerki , Lipinka, Nidowo, 
Myszewo, Lubstowo, Półmieście;

- w Gminie Malbork miejscowości: Malbork, Tragamin, Laskowice Małe, Laskowice Wielkie, 
Kamionka, Kamienica, Kamienice, Pielica, Szawałd, Wielbark, Nowa Wieś Malborska, 
Kościeleczki, Kałdowo;

- Gminy Stare Pole;

oraz 

- w Gminie Miłoradz miejscowości Mątwy Małe i Pogorzała Wieś

4. w powiecie sztumskim położone w granicach administracyjnych

- Gminy Sztum

- Gminy Stary Targ

- Gminy Dzierzgoń z wyłączeniem miejscowości Pachoły, Prakwice, Minięta i Twęzy

- w Gminie Mikołajki Pomorskie miejscowości: Sadłuki, Kołoząb Mały, Kołoząb, Krastudy, Nowe 
Minięta, Krasna Łąka, Balewo, Balewko, Dworek, Mikołajki Pomorskie, Cierpięta, Mirowice, 
Dąbrówka Pruska, Pierzchowice, Namirowo;

5. w powiecie kwidzyńskim położone w granicach administracyjnych:

- Gminy Ryjewo
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- w Gminie Prabuty miejscowości: Gdakowo, Kamienna, Rodowo, Rodowo Małe, Antonin, 
Górowychy, Gonty, Sypanica, Kałdowo, Szramowo, Laskowice, Orkusz, Grodziec, Trumiejki, 
Pilichowo, Pilichowskie Łany, Zagaje, Kołodzieje, Kowale, Pólko;

- w Gminie Gardeja na zachód od jeziora Klasztornego i miejscowość Klasztorek;

- w Gminie Kwidzyn na północ od drogi wojewódzkiej nr 518 obejmując miejscowości: 
Szałwinek, Pólko Małe, Nowe Lignowy, Gurcz;

6. w powiecie lęborskim położone w granicach administracyjnych:
- w Gminie Nowa Wieś Lęborska miejscowości: Janowiczki, Janowice, Krępa Kaszubska, 
Niebędzino, Pogorszewo, Rozgorze

7. w powiecie tczewskim położone w granicach administracyjnych:

- w Gminie Gniew miejscowości: Ciepłe, Kotło, Podwal, Polskie Gronowo

Część B

Obszar zagrożony grypą ptaków w promieniu minimum 10 km od ogniska choroby obejmujący :

1. w powiecie kartuskim w granicach administracyjnych:

- w Gminie Sulęczyno miejscowości: Ogonki, Zdunowice Duże, Zdunowice, Zdunowice Małe, Ostrowite, 
Nowy Dwór, Kłodno, Sulęczyno wraz z integralnymi częściami wsi: Sulecki Borek, Zagóry oraz Zimna 
Góra; Żakowo wraz z integralnymi częściami wsi: Żakówko, Palęczko, Pikowo, Biguszewo, Gagowiec;  
Podjazy wraz z integralną częścią wsi : Amalka i Widna Góra;  Borek, Kistowo  wraz z integralna częścią 
wsi Bielawki, Borek Kamienny, Chojna, Kistówko, Kukułka, Mokitko i Przemielnica; Kołodzieje; Sucha; 
Nowe Pole; integralne części wsi Mściszewice: Augustowo, Bębny, Gliniewo, Golica, Końska Głowa, 
Korkowo, Lewinowo, Puck, Skoczkowo, Szerzawa;

- w Gminie Stężyca miejscowości: Łosienice wraz z integralnymi częściami wsi: Dąbrowa, Nowe 
Łosienice, Stare Łosienice, Nowy Ostrów; Łączyno wraz z integralną częścią wsi Łączyński Młyn i 
Wygoda Łączyńska; Nowa Wieś wraz z integralną częścią wsi : Dąbniak;  Kamienica Szlachecka wraz z 
integralnymi częściami wsi : Bolwerk, Ostrowo, Ławy; Przyrowie, Borucino wraz z integralną częścią wsi 
:  Grodzisko, Kamienny Dół, Dubowo; Zgorzałe; Smokowo wraz z integralną częścią wsi : Uniradze; 
Gołubie wraz z integralną częścią wsi : Mestwin; Sikorzyno wraz z integralną częścią wsi : Stara Sikorska 
Huta; Stężyca wraz z integralną częścią wsi : Pypkowo; Delowo wraz z integralnymi częściami wsi : 
Kucborowo, Śnice, Zdrębowo,  Żuromino, Stare Czaple ;

- w Gminie Sierakowice: Leszczynki wraz z integralną częścią wsi Ameryka, Nowa Ameryka, Jagodowo, 
Kamienicka Huta, Srocze Góry,  Szramnica; Długi Kierz wraz z integralna częścią wsi – Lisie Jamy; Szklana 
wraz z integralna częścią wsi Przylesie; Sierakowska Huta wraz z integralna częścią wsi Janowo, Jelonko, 
Patoki i Welk; Tuchlinek; Kujaty wraz z integralna częścią wsi  Zarębisko; Tuchlino wraz z integralna 
częścią wsi Karłowo i Rębienica; integralne części wsi Puzdrowo – Dąbrowa Puzdrowska i Moczydło; 
Gowidlino bez integralnej części wsi Kawle; Gowidlinko; Lemany; Mrozy
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- w Gminie Chmielno: Borzestowo bez integralnej części wsi Grodziska, Stary Dwór i Zajezierze;

2. w powiecie kościerskim w granicach administracyjnych:
- w Gminie Kościerzyna miejscowości : Czarne Pustkowie, Częstkowo, Fingrowa Huta, Garczyn, 
Glinki, Kania, Korne, Kościerzyna Wybudowanie, Ludwikowo, Łubiana, Nowa Karczma, Nowa 
Wieś Kościerska, Owśnica, Owśniczka, Plon, Rybaki, Skorzewo, Skorzewo-Młyn, Wieprznica, 
Wygoda, Złotowo;
- w Gminie Lipusz miejscowości: Gostomko, Żółno;

3. w powiecie bytowskim w granicach administracyjnych::

- w Gminie Parchowo na wschód od linii wyznaczonej drogą: Grabowo Parchowskie – Sulęczyno –
skrzyżowania z drogą krajową nr 20, do granicy powiatu bytowskiego; obejmuje miejscowości 
Sylczno i Sumin;

4. w powiecie malborskim położone w granicach administracyjnych:

- w Gminie Nowy Staw miejscowości: Brzózki, Mirowo, Stawiec, Nowy Staw, Trępnowy, Laski, 
Tralewo;

- w Gminie Malbork miejscowości: Stogi, Grobelno, Kraśniewo, Cisy;

- w Gminie Lichnowy miejscowości: Tropiszewo, Starynia, Szymankowo;

- w Gminie Miłoradz  miejscowości: Gnojewo, Stara Kościelnica, Kapustowo, Miłoradz; 

5. w powiecie lęborskim położone w granicach administracyjnych:

- Miasto Lębork do granicy jaką tworzy od południa droga DK6; 

- w Gminie Nowa Wieś Lęborska miejscowości: Lędziechowo, Łebień, Krępa Kaszubska, Janisławiec, 
Obliwice, Garczegorze, Wilkowo Nowowiejskie, Kębłowo Nowowiejskie, Kanin, Czarnówko, Nowa 
Wieś Lęborska, Redkowice, Żelazkowo, Chocielewko, Leśnice, Piaskowa, Rekowo Lęborskie ;

- w Gminie Wicko miejscowości: Górka, Charbrowo, Poraj, Wicko, Skarszewo, Białogarda, 
Kopaniewo, Gęś, Wrzeście, Wrześcienko, Zdrzewno, Maszewko, Komaszewo;

6. w powiecie kwidzyńskim położone w granicach administracyjnych:

- w Gminie Gardeja miejscowości Morawy, Otoczyn, Nowa Wioska, Wandowo, Krzykosy, Rozajny, 
Rozajny Małe, Klecewo, Cygany, Czarne Małe, Czarne Dolne, Czarne Górne, Pawłowo, Wilkowo, 
Trumieje, Wracławek, Jaromierz;

- w Gminie Prabyty miejscowości: Prabuty, Julianowo, Stańskowo;

- w Gminie Kwidzyn miejscowości położone na północ od drogi krajowej DK90, na północ od 
granicy miasta Kwidzyn i linii kolejowej Kwidzyn-Prabuty: Janowo, Pastwa, Gniewskie Pole, 
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Lipianki, Podzamcze, Baldram, Nowa Wieś Kwidzyńska, Tychnowy, Brachlewo, Dubiel, Kamionka, 
Brokowo, Ośno;

7. w powiecie tczewskim położone w granicach administracyjnych:

- w Gminie Gniew miejscowości: Jelenica, Jaźwiska, Jaźwiska Małe, Trzy Króle, Potłowo, Rzym, 
Betlejem, Milanowo, Jeleń, Jeleń Szlachecki, Jeleń Królewski, Gaj, Osady, Tymawa, Tymawa-
Wybudowanie, Piaseczno, Piaseckie Pole, Pod Lasem, Nicponia, Nowy Dwór, Gniew, Gogolewo, Szeligi, 
Brody Pomorskie, Kursztyn, Cierzpice, Szprudowo, Wielkie Gronowo, Małe Gronowo, Kuchnia, 
Rozgarty, Wielkie Walichnowy, Duchy;

- w Gminie Pelplin miejscowości: Małe Walichnowy, Lignowy Szlacheckie;

8. w powiecie nowodworskim w granicach administracyjnych: 

- w Gminie Nowy Dwór Gdański miejscowości : Tuja, Orłówko, Marynowy, Myszewko, Myszkowo, 
Rychnowo Żuławskie, Kmiecin, Rakowiska, Rakowo, Wierciny,  Kępki, Jazowa, Jazowa II;

9. w powiecie słupskim położone w granicach administracyjnych:

- w Gminie  Główczyce miejscowości: Dargoleza, Cecenowo, Wolinia,  Podole  Wielkie, Zawada, 
Stowięcino, Gorzyno, Pobłocie, Wolinia

- w Gminie   Potęgowo miejscowość Czerwieniec.

10. w powiecie wejherowskim położone w granicach administracyjnych:

- w Gminie Łęczyce miejscowość Strzelęcino

Część C

Obszar zagrożony grypą ptaków w związku z występowaniem grypy ptaków u ptaków dzikich 
obejmujący:

1. Miasto Gdańsk
2. Miasto Gdynia 
3. Miasto Słupsk
4. Miasto Sopot
5. Powiat gdański
6. Powiat kartuski
7. Powiat lęborski
8. Powiat malborski
9. Powiat nowodworski
10. Powiat pucki
11. Powiat tczewski na północ od linii wyznaczonej  drogą  wojewódzką nr 229 i wzdłuż tej drogi w 

kierunku wschodnim, począwszy od granicy administracyjnej z powiatem starogardzkim, 
poprzez biegnącą po stronie północnej obwodnicę miejscowości Pelplin, następnie w 
miejscowości Rudno wzdłuż drogi krajowej nr 91 w kierunku północnym, do skrzyżowania 
ponownie z drogą wojewódzką 229, w kierunku m-ci Wielki Garc, następnie Małe Walichnowy 
i linii poziomej do koryta rzeki Wisły.
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12. Powiat słupski
13. Powiat wejherowski

z wyjątkiem obszarów wymienionych w części A i B.

Część D

Obszar zagrożony grypą ptaków obejmujący obszar całego województwa pomorskiego z wyłączeniem 
części A, B i C.
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