
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2017 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KROŚNIE 

z dnia 15 listopada 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie nr 4/2017 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie 

powiatu krośnieńskiego 

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

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu 4/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie z dnia 23 października 2017 r. 

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krośnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2017r. 

poz. 3431) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

1) Przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze tych obwodów w ilości 83 sztuk, z przydziałem 

na odstrzał: 

a) Koło Łowieckie "Sokół" Łączki Jagiellońskie w ilości 17 sztuk dzików na terenie obwodu łowieckiego 

nr 151 pk, 

b) Koło Łowieckie "Ponowa" Krosno w ilości 6 szt. dzików  na terenie obwodu łowieckiego nr 154 

pk, 6 szt. dzików  na terenie obwodu łowieckiego nr 173 pk oraz 5 szt. dzików  na terenie obwodu 

łowieckiego nr 179 pk, 

c) Koło Łowieckie "Zacisze"  Krosno  w ilości 11 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 13 szt.  na terenie obwodu łowieckiego nr 180 pk, 

e) Koło Łowieckie „Rogacz” Dukla w ilości 4 szt.  na terenie obwodu łowieckiego nr 186 pk oraz w ilości 

2 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 20  grudnia  2017 r. 

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

do rozporządzenia nr 5/2017 zmieniającego rozporządzenie nr 4/2017 Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Krośnie z dnia 23 października 2017 r. 

 
Koła Łowieckie: „Żbik” Iwonicz Zdrój, obwód łowiecki nr 180, „Rogacz” Dukla, obwód łowiecki 

nr 186, 199, „Sokół” Łączki Jagiellońskie, obwód łowiecki nr 151 zdeklarowały  po spotkaniu 
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krośnie w dniu 7 listopada br. gotowość dokonania 
odstrzału sanitarnego kolejnych 17 sztuk dzików w terminie do 20 grudnia 2017 r.  

W rozmowie z przedstawicielami pozostałych kół ustalono poważny problem z realizacją 
planowanego odstrzału sanitarnego dzików w terminie do 30 listopada 2017 zawartego 
w rozporządzeniu nr 4/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie z dnia 23 października 
2017 (brak w obwodach dzików). 

 
Ustalono, że jedyną szansą w realizacji planu będzie kolejne przedłużenie terminu odstrzału 

sanitarnego dzików. Uznałem więc za słuszne  potrzebę wydłużenia tego terminu do dnia 20 grudnia 
2017 r. 

 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie dysponuje środkami finansowymi na pokrycie 

kosztów związanych z realizacją „strategii obniżenia populacji dzików” na terenie powiatu 
krośnieńskiego. 
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