
ROZPORZĄDZENIE NR /2018
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia .1.L44MW2018 r.

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia

wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów:
starachowickiego, ostrowieckiego opatowskiego i sandomierskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c oraz ust. 3a i ust. 4

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu

chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1967) zarządza się, co

następuje:

5 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpieniem choroby

zakaźnej zwierząt — afrykańskiego pomoru świń, uznaje się teren wchodzący w

sklad wymienionych poniżej obwodów łowieckich, zawierających się w

granicach administracyjnych powiatów starachowickiego, ostrowieckiego,

opatowskiego i sandomierskiego:

1/ powiat starachowicki — obwód łowiecki nr: 25;

2/ powiat ostrowiecki — obwody łowieckie nr: 24, 39. 40, 58, 60;

3/ powiat opatowski — obwody łowieckie nr: 78, 79, 80, 101, 102;

4/ powiat sandomierski — obwody łowieckie nr: 100, 121, 122, 123, 140, 141,

142,

5 2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt

określonym w 5 1, nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów

łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików w

terminie do 15 stycznia 2019 roku.

5 3. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich

działających na obszarze wskazanym w 5 1, niezwłoczne zgłaszanie

właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego

przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru

świń.

5 4. Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać

przeznaczone do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego lub do

utylizacji.

5 5. Mkonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom

Weterynarii w Starachowicach, Ostrowcu Świetokrzyskim, Opatowie i



Sandomierzu oraz zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich wskazanych
w załączniku nr 1 do Rozporządzenia.

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości
publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów, o których mowa
w Ł

7. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Swiętokrzyskiego \
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