
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2018 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TARNOBRZEGU 

z dnia 13 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu tarnobrzeskiego. 

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 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Kołu Łowieckiemu „Nadwiślańskie” w Tarnobrzegu jako dzierżawcy obwodów łowieckich nr 10 pk 

i nr 24 pk, Kołu Łowieckiemu „Leśnik” w Tarnobrzegu jako dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 11 pk, Kołu 

Łowieckiemu nr 197 „Ryś” przy J.W. 2090 w Nowej Dębie jako dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 18 pk 

oraz Nadleśnictwu Nowa Dęba jako zarządcy obwodu łowieckiego nr 19 pk - Ośrodek Hodowli Zwierzyny, 

położonych na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Tarnobrzeg w powiecie 

tarnobrzeskim nakazuje się: 

1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów położonych na terenie wymienionych 

gmin w ilości 29 szt. dzików z przydziałem na odstrzał 1 szt. dzika w obwodzie łowieckim 10 pk i 4 szt. 

dzików w obwodzie łowieckim nr 24 pk dla Koła Łowieckiego „Nadwiślańskie” Tarnobrzeg, 10 szt. 

dzików w obwodzie łowieckim nr 11 pk dla Koła Łowieckiego „Leśnik” Tarnobrzeg, 10 szt. dzików 

w obwodzie łowieckim nr 18 pk dla Koła Łowieckiego nr 197 „Ryś” przy JW. 2090 w Nowej Dębie oraz 

4 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 19 pk - Ośrodek Hodowli Zwierzyny dla Nadleśnictwa Nowa 

Dęba, w terminie do 31 października 2018 r.; 

2) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez 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: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Tarnobrzeg oraz podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
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