
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W STRZYŻOWIE 

z dnia 15 września 2017 r. 

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu strzyżowskiego 

Na podstawie art. 45 ust.1 pkt 8, 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U z 2014r., poz. 1539 z późn. zm. ) zarządza się co następuje: 

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich nr 138pk – Kołu Łowieckiemu „Szarak” Kożuchów oraz nr 152pk 

„Złota Jesień” Strzyżów, posiadającym obwody łowieckie położone na terenie gmin: Wiśniowa, Frysztak, 

Strzyżów, Niebylec na terenie powiatu strzyżowskiego, nakazuje się : 

1) Przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze tych obwodów w ilości 30 sztuk z przydziałem 

na odstrzał 20 sztuk dzików dla Koła Łowieckiego „Szarak” Kożuchów na terenie obwodu łowieckiego 

nr 138 oraz na odstrzał 10 sztuk dzików dla Koła Łowieckiego „Złota Jesień” na terenie obwodu 

łowieckiego nr 152 w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku; 

2) Zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików poprzez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa 

na użytek własny myśliwego. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie gmin: Wiśniowa, Frysztak, Strzyżów, Niebylec i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Strzyżowie 

 

lek. wet. Wiesław Ziobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 września 2017 r.

Poz. 3044



Uzasadnienie  
 

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzyżowie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików 

na terenie powiatu strzyżowskiego reguluje wykonanie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze powiatu 

strzyżowskiego w gminach wiśniowa, Frysztak, Strzyżów, Niebylec. Wprowadzenie takiego odstrzału na 

terenie obwodów łowieckich nr 138pk i 152 pkt dzierżawionych przez Koło Łowieckie „Szarak” Kożuchów 

i Koło Łowieckie „Złota Jesień” Strzyżów ma na celu osiągnięcie zmniejszenia populacji dzika , co ma 

ograniczyć ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików. 

Utrzymanie gęstości populacji dzika na niskim poziomie przyczyni się do ograniczenia możliwości 

przenoszenia wirusa afrykańskiego pomoru świń pomiędzy watahami dzików. Z uwagi na obecną sytuację 

epizootyczną oraz pojawienie się ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa ASF wzdłuż głównych szlaków 

komunikacyjnych najpilniejsze działania wymagane są w powiatach znajdujących się wzdłuż dróg krajowych, 

prowadzących z przejść granicznych na wschodzie kraju oraz wzdłuż autostrad . Należy przyjąć, że odległość 

25-35 od głównych szlaków komunikacyjnych ze wschodu na zachód jest obszarem najbardziej narażonym na 

wystąpienie ASF u dzików. Wydanie powyższego rozporządzenia jest działaniem prewencyjnym wynikającym 

z art. 45 ust. 1 pkt 8 i 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzą oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt ( Dz. U z 2014 r, poz. 1539 z późn. zm. ) i ma na celu zapobiec wystąpieniu afrykańskiego 

pomoru świń – choroby zakaźnej wymienionej w załączniku nr 2, poz. 12 wyżej wymienionej ustawy. 
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