
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2019
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PUŁAWACH

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu puławskiego

Na podstawie  art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a i 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1957) i w związku z  Decyzją 
wykonawczą Komisji(UE) 2019/666 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 
2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt  w odniesieniu do afrykańskiego 
pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. U. L 122 z 26.04.2019 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części  ustalonych zgodnie z Uchwałą Nr VI/88/2015 
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27  marca 2015 r. , położonych na terenie powiatu puławskiego 
nakazuje się:

1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów obejmujących powiat puławski 
w ilości 70 szt. z podziałem na odstrzał :

a) 6 szt. dzików  w obwodzie nr 133 koło łowieckie  Bekas  nr 72,

b) 7 szt. dzików  w obwodzie nr 163 koło łowieckie  Bekas  nr 72,

c) 1 szt. dzika w obwodzie nr 147 koło łowieckie Debra nr 57,

d) 3 szt. dzików  w obwodzie nr 148 koło łowieckie Sokół  w Puławach Nr 44,

e) 6 szt. dzików  w obwodzie nr 181 koło łowieckie Sokół w Puławach  Nr 44,

f) 4 szt. dzików  w obwodzie nr 182 koło łowieckie Sokół w Puławach Nr 44,

g) 9 szt. dzików w obwodzie nr 150 koło łowieckie Knieja nr 116,

h) 20 szt. dzików w obwodzie nr 164 koło łowieckie Knieja nr 116,

i) 11 szt. dzików w obwodzie nr 183 koło łowieckie Knieja nr 116,

j) 3 szt. dzików w obwodzie nr 162 koło łowieckie Ponowa nr 14

- w terminie do dnia 31 grudnia  2019 r.;

2) niezwłoczne dostarczenie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego  Lekarza 
Weterynarii w Puławach, gdzie będą przetrzymywane do czasu uzyskania wyniku badania laboratoryjnego 
w kierunku afrykańskiego pomoru świń;

3) niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Puławach każdego przypadku padnięcia 
dzika;

4) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na 
użytek własny myśliwego.
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§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego 
przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Miejskich  w Puławach, Kazimierzu Dolnym, 
Nałęczowie  i Urzędów Gmin Puławy, Końskowola, Janowiec, Żyrzyn, Markuszów, Wąwolnica , Baranów, 
Kurów.

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

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Puławach
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