
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2017 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KROŚNIE 

z dnia 20 września 2017 r. 

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krośnieńskiego 

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 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich: nr 151 pk - Kołu Łowieckiemu "Sokół" Łączki Jagiellońskie, 

nr 154 pk, 173 pk, 179 pk - Kołu Łowieckiemu "Ponowa" Krosno, nr 164 pk, 174 pk - Kołu Łowieckiemu 

"Zacisze"  Krosno, nr 180 pk – Kołu Łowieckiemu „Żbik” Iwonicz Zdrój, nr 186 pk, 199 pk – Kołu 

Łowieckiemu „Rogacz” Dukla , nr 187 pk, 188 pk – Kołu Łowieckiemu „Ryś” Rymanów oraz obwodu 

nr 200 pk – Kołu Łowieckiemu „Gawra” Dukla, obejmującym obwody łowieckie znajdujące się na terenie 

gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Krosno, Krościenko Wyżne, Miejsce 

Piastowe, Rymanów, Wojaszówka,  w powiecie krośnieńskim nakazuje się: 

1) Przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze tych obwodów w ilości 51 sztuk, z przydziałem 

na odstrzał: 

a) Koło Łowieckie "Sokół" Łączki Jagiellońskie w ilości 5 sztuk dzików na terenie obwodu łowieckiego 

nr 151 pk, 

b) Koło Łowieckie "Ponowa" Krosno w ilości 3 szt. dzików  na terenie obwodu łowieckiego nr 154 pk, 

5 szt. dzików na terenie obwodu łowieckiego nr 173 pk oraz 4 szt. dzików  na terenie obwodu 

łowieckiego nr 179 pk, 

c) Koło Łowieckie "Zacisze"  Krosno  w ilości 6 szt.  na terenie obwodu łowieckiego nr 164 pk oraz 5 szt. 

dzików  na terenie obwodu łowieckiego nr 174 pk, 

d) Koło Łowieckie „Żbik” Iwonicz Zdrój w ilości 5 szt.  na terenie obwodu łowieckiego nr 180 pk, 

e) Koło Łowieckie „Rogacz” Dukla w ilości 3 szt.  na terenie obwodu łowieckiego nr 186 pk oraz w ilości 

1 szt. na terenie obwodu łowieckiego nr 199 pk, 

f) Koło Łowieckie „Ryś” Rymanów w ilości  2 szt. na terenie obwodu łowieckiego nr 187 pk oraz 4 szt. 

na terenie obwodu łowieckiego nr 188 pk, 

g) Koło Łowieckie „Gawra” Dukla w ilości  8 szt. na terenie obwodu łowieckiego nr 200 pk w terminie 

do dnia 15 listopada 2017 r. 

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

na użytek własny myśliwego. 
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§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

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

przyjęty na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Krosno, Krościenko 

Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka. 

  

 

Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Krośnie 
 

Andrzej Chrzanowski 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 3104



UZASADNIENIE 

do rozporządzenia nr 3 /2017  
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie  

z dnia 20 września 2017 r. 

 

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie w sprawie zarządzenia odstrzału 

sanitarnego dzików na terenie powiatu krośnieńskiego jest zgodne z 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 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.). 

Wydanie w/w rozporządzenia podyktowane jest zagrożeniem wystąpienia na terenie powiatu 

krośnieńskiego afrykańskiego pomoru świń oraz przyjętą „strategią obniżenia populacji dzików 

na terytorium Polski”. Przeprowadzenie takiego odstrzału ma za zadanie utrzymanie gęstości 

populacji dzika na możliwie niskim poziomie. 

Zmniejszenie populacji dzika spowoduje ograniczenie możliwości przenoszenia się wirusa 

afrykańskiego pomoru świń między dzikami co będzie skutkować ograniczeniem ryzyka 

rozprzestrzeniania się tej jednostki chorobowej wśród dzików a także świń. 
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