
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 19 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatów  elbląskiego, kętrzyńskiego, 

lidzbarskiego,  mrągowskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, piskiego i szczycieńskiego 

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. Nakazuje się odstrzał sanitarny dzików na terenie: 

1) powiatu elbląskiego, w obwodach łowieckich nr: 89, 118, 146, 147, 148, 184, 185, 186 - w liczbie 54 sztuk dzików; 

2) powiatu kętrzyńskiego, w obwodach łowieckich nr: 100, 101, 134, 136– w liczbie 39 sztuk dzików; 

3) powiatu lidzbarskiego, w obwodzie łowieckim nr 112- w liczbie 15 sztuk dzików; 

4) powiatu mrągowskiego, w obwodach łowieckich nr: 132, 169, 170, 203, 204, 231, 259- w liczbie 60 sztuk dzików; 

5) powiatu olsztyńskiego, w obwodach łowieckich nr: 136, 140, 141, 175, 176, 177, 178, 179, 213 - w liczbie 

185 sztuk dzików; 

6) części powiatu ostródzkiego, w obwodach łowieckich nr: 145, 181, 217- w liczbie 15 sztuk dzików; 

7) powiatu piskiego, w obwodach łowieckich nr: 230, 289- w liczbie 18 sztuk dzików; 

8) powiatu szczycieńskiego, w obwodzie łowieckim nr: 290- w liczbie 5 sztuk dzików; 

w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. 

§ 2. Nakazuje się pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików przeznaczyć do produkcji mięsa 

na użytek własny myśliwego lub do utylizacji. 

§ 3. 1. Na obszarach wymienionych w części I, II i III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 

2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt 

w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję 

wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.) nakazuje się ponadto 

niezwłoczne dostarczanie odstrzelonych dzików w ramach odstrzału sanitarnego wraz ze wszystkimi częściami 

ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub 

innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane 

tusze lub skóry dzików. 

                                                      
1) 

Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 976 i poz. 1566. 
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2. Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na obszarach, o których mowa w ust. 1, 

mogą opuścić powyższe punkty i zakłady wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego 

w kierunku afrykańskiego pomoru świń. 

§ 4. Nakazy wskazane w § 1, § 2 i § 3 rozporządzenia obowiązują dzierżawców lub zarządców obwodów 

łowieckich działających na obszarze wskazanym w § 1. 

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

przyjęty na terenie powiatów elbląskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego, 

ostródzkiego, piskiego i szczycieńskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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