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Poz. 6028
ROZPORZĄDZENIE NR 15/2020
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów
leśnych na obszarze powiatu myśliborskiego oraz gryfińskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8l 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. 1. Nakazuje się wykonanie ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów
leśnych na obszarze powiatu myśliborskiego oraz gryfińskiego.
2. Przebieg ogrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określony jest w załącznikach do rozporządzenia.
3. Nakaz, o którym mowa w ust. 1, powinien zostać wykonany w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie
rozporządzenia.
§ 2. Wykonanie nakazu, o którym mowa w § 1, powierza się Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dębno
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa Mieszkowice
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie powiatu myśliborskiego oraz gryfińskiego.
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Wojewoda Zachodniopomorski
Zbigniew Bogucki
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Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 15/2020
z dnia 30 grudnia 2020 r.
Kontynuacja ogrodzenia wzdłuż linii kolejowej od wiaduktu kolejowego przed stacją
kolejową „Boleszkowice” do granicy z Nadleśnictwem Mieszkowice:
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Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 15/2020
z dnia 30 grudnia 2020 r.
Przebieg ogrodzenia wzdłuż linii kolejowej od stacji kolejowej „Boleszkowice” (granica
nadleśnictw) do przejazdu kolejowego na ul. Odrzańskiej w Mieszkowicach:

