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ROZPORZĄDZENIE NR 3/2018
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików w związku z zagrożeniem wystąpienia
afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego.
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 2017 r. poz. 1855 oraz
z 2018 r. poz. 50 i 650) oraz art. 59 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) zarządza się co następuje:
§ 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt – afrykańskiego
pomoru świń uznaje się teren określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. 1. Na obszarze zagrożonym chorobą, o którym mowa w § 1 nakazuje się w terminie do 31 grudnia
2018 roku dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących
dzików na warunkach określonych w ust. 2.
2. Szczegółową ilość dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach
łowieckich, wysokość kosztów związanych z realizacją tego nakazu oraz wymaganą dokumentacją
potwierdzającą dokonanie odstrzału sanitarnego określi umowa zawarta pomiędzy właściwym miejscowo
powiatowym lekarzem weterynarii, a właściwym dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego.
§ 3. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze wskazanym
w § 1, niezwłoczne zgłaszanie, właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii, każdego
przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.
§ 4. Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać przeznaczone do utylizacji bądź
produkcji mięsa na użytek własny myśliwego, który dokonał odstrzału.
§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się:
1) powiatowym lekarzom weterynarii właściwym miejscowo dla obszarów określonych w załączniku do
rozporządzenia;
2) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, o których mowa w § 1.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie powiatów, w których zlokalizowane są obwody łowieckie objęte odstrzałem sanitarnym.
§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski
(-) Zbigniew Hoffmann
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Załącznik do Rozporządzenia nr 3/2018.
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.
Obszary woj. wielkopolskiego objęte odstrzałem sanitarnym dzików:
- obwody łowieckie w których liczba dzików do odstrzału wg stanu na 10.06.2018 r. wynosi powyżej
120 sztuk (licząc jako różnicę pomiędzy Planem odstrzału 2018/2019, a wykonaniem odstrzału i upadkami
na 10.06.2018 r.), odstrzałem sanitarnym należy objąć 10 szt. dzików;
- obwody łowieckie w których liczba dzików do odstrzału wg stanu na 10.06.2018 r. wynosi od 100 do
120 sztuk (licząc jako różnicę pomiędzy Planem odstrzału 2018/2019, a wykonaniem odstrzału i upadkami
na 10.06.2018 r.), odstrzałem sanitarnym należy objąć 5 szt. dzików;
- obwody łowieckie w których liczba dzików do odstrzału wg stanu na 10.06.2018 r. wynosi poniżej
100 sztuk (licząc jako różnicę pomiędzy Planem odstrzału 2018/2019, a wykonaniem odstrzału i upadkami
na 10.06.2018r), oraz które jednocześnie w 50% swojej powierzchni znajdują się w pasie o szerokości 35 km
od autostrady A2, odstrzałem sanitarnym należy objąć 2 szt. dzików.

