
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 18 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 30 października 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 

na terenie powiatów bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, 

lidzbarskiego,  mrągowskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, gołdapskiego i węgorzewskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8, 8b, 8c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234
1)

) zarządza się,  

co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie 

zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatów bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, 

giżyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, gołdapskiego 

i węgorzewskiego (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 3244
2)

) § 1 otrzymuje 

brzmienie następujące: 

„§ 1. 1. Nakazuje się odstrzał sanitarny dzików na terenie: 

1) części powiatu bartoszyckiego położona na południe od drogi wojewódzkiej nr 513, do granicy 

z powiatem olsztyńskim i lidzbarskim– w liczbie 3 sztuk dzików; 

2) części powiatu braniewskiego na północny-zachód od drogi krajowej nr 54, do granicy z powiatem 

elbląskim i granicy państwa z Obwodem Kaliningradzkim- w liczbie 41 sztuk dzików; 

3) gminy Miasto Elbląg oraz części powiatu elbląskiego: 

- na północ, północny zachód i zachód od linii wyznaczonej przez odcinek drogi nr  S22 biegnący od 

granicy z powiatem braniewskim do węzła drogowego Elbląg  Wschód, 

- na zachód od linii wyznaczonej przez odcinek drogi nr S7 biegnący od węzła drogowego Elbląg 

Wschód do granicy z powiatem ostródzkim, 

- na południe od linii wyznaczonej przez odcinek drogi nr 513 biegnący od węzła drogowego Pasłęk 

Północ do granicy z powiatem lidzbarskim 

w liczbie 33 sztuk dzików; 

4) części powiatu giżyckiego, na północny-zachód od drogi krajowej nr 59 i 63, do granicy z powiatem 

mrągowskim, kętrzyńskim i węgorzewskim – w liczbie 35 sztuk dzików; 

5) powiatu kętrzyńskiego  – w liczbie 140 sztuk dzików; 

                                                      
1) 

Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 976 i poz. 1566. 
2) 

Zmiany niniejszego rozporządzenia zostały opublikowane w Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 4126. 
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6) części powiatu lidzbarskiego położonej na południe od drogi wojewódzkiej nr 513, do granicy z powiatem 

olsztyńskim, ostródzkim, elbląskim i bartoszyckim - w liczbie 30 sztuk dzików; 

7) części powiatu mrągowskiego na północny-zachód od drogi krajowej nr 16 oraz drogi krajowej nr 59,  

do granicy z powiatem olsztyńskim, kętrzyńskim i giżyckim - w liczbie 12 sztuk dzików; 

8) części powiatu olsztyńskiego, położonej na północ od drogi krajowej nr 16 oraz na wschód od drogi nr S7, 

do granicy z powiatem ostródzkim, lidzbarskim, bartoszyckim i mrągowskim- w liczbie 60 sztuk dzików; 

9) części powiatu ostródzkiego, położonej na północ od drogi krajowej nr 16 oraz na wschód od drogi nr S7, 

do granicy z powiatem elbląskim, lidzbarskim i olsztyńskim - w liczbie 25 sztuk dzików; 

10) powiatu gołdapskiego- w liczbie 82 sztuk dzików; 

11) powiatu węgorzewskiego- w liczbie 58 sztuk dzików; 

   w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.”. 

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

przyjęty na terenie powiatów bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, 

lidzbarskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, gołdapskiego i węgorzewskiego i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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