
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2018 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RZESZOWIE 

z dnia 7 maja 2018 r. 

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu rzeszowskiego 

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 póżn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Kołu Łowieckiemu „Sokół” w Sokołowie Małopolskim jako dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 42 pk, 

Kołu Łowieckiemu „Szarak” w Głogowie Małopolskim jako dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 62 pk, Kołu 

Łowieckiemu „Jedność” w Rzeszowie jako dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 72 pk, Kołu Łowieckiemu 

„Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie jako dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 73 pk, Kołu Łowieckiemu 

„Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie jako dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 86 pk, Kołu Łowieckiemu 

„Rogacz” w Rzeszowie jako dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 100 pk, Kołu Łowieckiemu „Sarenka” 

w Błażowej jako dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 127 pk oraz Kołu Łowieckiemu „Jarząbek” w Błażowej 

jako dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 140 pk, posiadającym obwody łowieckie obejmujące gminy: Kamień, 

Sokołów Małopolski, Głogów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Boguchwała, Błażowa, Lubenia, 

Krasne, Hyżne, Chmielnik, oraz miasto Rzeszów na terenie powiatu rzeszowskiego nakazuje się: 

 

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

w ilości 20 sztuk dzików z podziałem na odstrzał 3 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 42 pk – Koło 

Łowieckie „Sokół” w Sokołowie Małopolskim, 2 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 62 pk – Koło 

Łowieckie „Szarak” w Głogowie Małopolskim, 4 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 72 pk – Koło 

Łowieckie „Jedność” w Rzeszowie, 3 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 73 pk – Koło Łowieckie 

„Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie, 4 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 86 pk – Koło Łowieckie 

„Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie, 1 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 100 pk – Koło 

Łowieckie „Rogacz” w Rzeszowie, 1 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 127 pk – Koło Łowieckie 

„Sarenka” w Błażowej oraz 2 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 140 pk – Koło Łowieckie „Jarząbek” 

w Błażowej w terminie do 30 czerwca 2018 r. 

 

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

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

przyjęty na terenie gmin: Kamień, Sokołów Małopolski, Głogów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, 

Błażowa, Lubenia, Krasne, Hyżne, Chmielnik, Dynów, miasto Rzeszów oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

 

z up. POWIATOWEGO LEKARZA 

WETERYNARII W RZESZOWIE 

z-ca. Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Rzeszowie 

 

 

Marek Duch 
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