
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2018 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LUBACZOWIE 

z dnia 7 maja 2018 r. 

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu lubaczowskiego. 

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 t.j. ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich: Koło Łowieckie „Jeleń” - nr 48, Koło Łowieckie „Hubert” - nr 49, 

Koło Łowieckie „Racjonalnego Polowania” - nr 50, Koło Łowieckie „Borowik” - nr 51, Koło Łowieckie 

„Knieja” - nr 52, Koło Łowieckie „Roztocze” - nr 53 i 55, Koło Łowieckie „Ryś” - nr 54 i 80, Koło Łowieckie 

„Miot” - nr 56, Koło Łowieckie „Cietrzew” - nr 67 i 79, Koło Łowieckie „Sokolik” - nr 68, Koło Łowieckie 

„Łoś” - nr 78 i 95, Koło Łowieckie „Sarenka” - nr 81, Koło Łowieckie „Tur” - nr 96 i 107 na terenie powiatu 

lubaczowskiego, nakazuje się: 

1) Przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze powiatu w poszczególnych obwodach 

łowieckich w łącznej ilości 114 sztuk, z przydziałem na poszczególne obwody łowieckie: 

a) Kołu Łowieckiemu „Jeleń” 48 pk - 1 sztuka oraz; 

b) Kołu Łowieckiemu „Hubert” 49 pk - 4 sztuki oraz; 

c) Kołu Łowieckiemu „Racjonalnego Polowania” 50 pk - 4 sztuki oraz; 

d) Kołu Łowieckiemu „Borowik” 51 pk - 1 sztuka oraz; 

e) Kołu Łowieckiemu „Knieja” 52 pk - 3 sztuki oraz; 

f) Kołu Łowieckiemu „Roztocze” 53 pk - 7 sztuk oraz w obwodzie 55 pk - 8 sztuk oraz; 

g) Kołu Łowieckiemu „Ryś” 54 pk - 7 sztuk oraz w obwodzie 80 pk - 8 sztuk oraz; 

h) Kołu Łowieckiemu „Miot” 56 pk - 3 sztuki oraz; 

i) Kołu Łowieckiemu „Cietrzew” 67 pk - 5 sztuk oraz w obwodzie 79 pk - 5 sztuk oraz; 

j) Kołu Łowieckiemu „Sokolik” 68 pk - 36 sztuk oraz; 

k) Kołu Łowieckiemu „Łoś” 78 pk - 3 sztuki oraz w obwodzie 95 pk - 3 sztuki oraz; 

l) Kołu Łowieckiemu „Sarenka” 81 pk - 8 sztuk oraz; 

m) Kołu Łowieckiemu „Tur” 96 pk - 4 sztuki oraz w obwodzie 107 pk - 4 sztuki 

- w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. 

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

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

przyjęty na terenie powiatu lubaczowskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 
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