
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁUKOWIE 

z dnia 4 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin: Łuków, Stoczek Łukowski oraz 

Stanin obejmujące obszary łowieckie numer: 31, 32 i 57 

Na podstawie art. 45 ust.1 pkt 8, 8a, 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.  z 2014 r.  poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz 

z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Dzierżawcom lub zarządcom obszarów łowieckich numer 31, 32 i 57 obejmującym miejscowości lub 

ich części: Biardy, Gręzówka, Gręzówka Nowa, Kolonia Gręzówka,  Gołaszyn, Kolonia Gołaszyn, Klimki, 

Ławki, Zalesie, Kolonia Zalesie, Sięciaszka Pierwsza, Świdry, Malcanów, Gołąbki, Jeziory, Łazy, Podgaj, 

Jadwisin, Rzymy - Las, Aleksandrów, Rzymy – Rzymki, Dminin, Róża Podgórna, Aleksandrówka, Zastawie, 

Kolonia Zastawie, Wólka Zastawska, Żdżary, Dąbie oraz obszar Rezerwatu Przyrody Jata nakazuje się 

1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików do osiągnięcia gęstości populacji dzika na poziomie co 

najwyżej 0,1 osobnika/km² co stanowić będzie w obwodzie 31 dwadzieścia dwa dziki, w obwodzie 

32 pięćdziesiąt dwa dziki oraz w obwodzie 57 dwanaście dzików w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. ; 

2) niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łukowie każdego przypadku padnięcia 

dzika ; 

3) niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do położonego na obszarze ochronnym punktu skupu 

dziczyzny lub innego punktu będącego pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie ; 

4) tusze wraz ze wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym sierść, skóra, narogi i patrochy 

w przypadku których uzyskano dodatni wynik badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego 

pomoru świń, są kwalifikowane jako materiał kategorii I oraz podlegają usunięciu i przetworzeniu 

w zakładzie utylizacyjnym natomiast w przypadku uzyskania wyniku ujemnego badania laboratoryjnego 

w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń tusze te mogą być przeznaczone do produkcji mięsa na 

użytek własny myśliwego po uzyskaniu pisemnej zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie. 

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego 

przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gminy Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski. 

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

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

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Łukowie 

Leszek Mioduski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 sierpnia 2017 r.

Poz. 3259
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