
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W DĘBICY 

z dnia 19 września 2017 r. 

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu dębickiego 

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

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

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich nr: 83 pk – Koło Łowieckie „Ostoja” Dębica, nr 84 pk – 

koło łowieckie „Bażant” Brzeźnica, 97 pk – Koło Łowieckie „ Szarak” Dębica, nr 98 pk – Koło Łowieckie 

„Jedność” Brzesko, nr 108 pk – Koło Łowieckie „ Trop” Dębica, nr 109 pk – Koło Łowieckie „ Łoś” Tarnów, 

nr 122 pk - Koło Łowieckie „Odyniec” Dębica, nr 137 pk - Koło Łowieckie „Lis” Brzostek, posiadającym 

obwody łowieckie na terenie gmin: Dębica, Żyraków, Czarna, Pilzno i Brzostek w powiecie dębickim 

nakazuje się: 

1) Przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze tych obwodów obejmujących w/w gminy 

w ilości 106 sztuk dzików z podziałem na odstrzał: 5 sztuk dzików w obwodzie łowieckim 83 pk – Koło 

Łowieckie „Ostoja” Dębica, 14 sztuk dzików w obwodzie łowieckim nr 84 pk – koło łowieckie „Bażant” 

Brzeźnica, 10 sztuk dzików w obwodzie łowieckim nr 97 pk – Koło Łowieckie „ Szarak” Dębica, 4 sztuki 

dzików w obwodzie łowieckim nr 98 pk – Koło Łowieckie „ Jedność” Brzesko, 15 sztuk dzików 

w obwodzie łowieckim nr 108 pk – Koło Łowieckie „ Trop” Dębica, 15 sztuk dzików w obwodzie 

łowieckim nr 109 pk – Koło Łowieckie „ Łoś” Tarnów, 23 sztuki dzików w obwodzie łowieckim nr 122- 

Koło Łowieckie „Odyniec” Dębica oraz 20 sztuk dzików w obwodzie łowieckim nr 137 pk- Koło 

Łowieckie „Lis” Brzostek w terminie do 30 listopada 2017 r. 

2) Zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez utylizację lub przeznaczenie do produkcji na użytek 

własny myśliwego. 

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

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

przyjęty w danym terenie. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  

                  w Dębicy 

 

  dr Władysław Rutkowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 września 2017 r.

Poz. 3077
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