
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2018 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIASECZNIE 

z dnia 8 lutego 2018 r. 

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu piaseczyńskiego 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8 -  8b i art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie powiatu piaseczyńskiego 

nakazuje się: 

1) przeprowadzenie na terenie obwodów łowieckich znajdujących się w powiecie piaseczyńskim odstrzału 

sanitarnego dzików w liczbie określonej w „Wykazie w liczby dzików do pozyskania w ramach odstrzału 

sanitarnego przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich wraz z wykazem obwodów łowieckich”, 

stanowiącym załącznik do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 marca 2018 r.; 

2) niezwłoczne dostarczanie do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie tusz 

odstrzelonych dzików w celu pobrania próbki do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń; 

3) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików, u których uzyskano ujemny wynik badania w kierunku 

afrykańskiego pomoru świń poprzez przeznaczenie ich na użytek własny myśliwego dokonującego odstrzału 

lub utylizację, oraz utylizację ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskanych od odstrzelonych 

dzików i tusz dzików, u których uzyskano dodatni wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń. 

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

przyjęty na terenie powiatu piaseczyńskiego 

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

  

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie: 

lek. wet. Małgorzata Bruczyńska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 lutego 2018 r.

Poz. 1401



Załącznik do Rozporządzenia Nr 1/2018 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie 

z dnia 8 lutego 2018 r. 

 

Wykaz liczby dzików do pozyskania w ramach odstrzału sanitarnego przez dzierżawców  

i zarządców obwodów łowieckich 

Lp. Numer obwodu 

łowieckiego 

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego Liczba dzików do pozyskania 

w ramach odstrzału sanitarnego   

1 435 Koło Łowieckie Mirków Konstancin Jeziorna 14 

2 449 Koło Łowieckie Zalesie Piaseczno 18 

3 456 Koło Łowieckie Szarak  7 

4 457 Koło Łowieckie Chojnów 10 

5 463 Koło Łowieckie Zalesie Piaseczno 22 

6 464 Koło Łowieckie Srebrny Lis 24 

7 471 Koło Łowieckie Powiśle Góra Kalwaria 26 

8 472 Koło Łowieckie przy Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów 

12 

9 478 Koło Łowieckie Powiśle Góra Kalwaria 16 

10 480 Koło Łowieckie Gościeńczyce 4 

11 436 Koło Łowieckie Sokół 23 
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