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woJEwoDY 1ttA RMIŃsKo _MAZURSKIEGo

z dnia tlO fipca 2Ot8 t.

w sPrawie zatządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatów
bartoszYckiego, braniewskiego, elbląskiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego,

mrągowskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, gołdapskiego i węgorzewskiego

Na Podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8, 8b, 8c ustawy z dnia 11 marca 2OO4 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakużnych mvierząt (Dz.U. z 2Ol7 r. poz. 1855 1) oraz art.
59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2OO9 r. o wojewodzie i administracji rządowej w
województwie (Dz.U, z 2017 r. poz. 2234 2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nakazuje się odstrzał sanitarny dzików na terenie:
1) częŚci Powiatu bartoszyckiego położona na południe o4 drogi wojewódzkiej nr 513, do

granicY z Powiatem olsztyńskim i lidzbarskim - w liczbie 3 sztuk dzików;
2) częŚci Powiatu braniewskiego na połnocny-zachód od drogi krajowej nr 54, do

granicY z Powiatem elbląskim i granic5 państwa z Obwodem Kaliningradzkim _ w
liczbie 41 sztuk dzikow;

3) gminy Miasto Elbląg oraz części powiatu elbląskiego:
- na PÓłnoc, PÓłnocny zachod i zachód od linii wznaczonej przez odcinek drogi nr

S22 biegnącY od granicy z powiatem braniewskim do węzła drogowego Elbląg
Wschód,

- na zachod od linii .u{Izrraczorlej przez odcinek drogi nl, 57 biegnący od węzła
drogowego Elbląg wschód do granicy z powiatem ostródzkim,

- na Południe od linii :v{Yznaczonej przez odcinek d,rogi nr 513 biegnący od węzła
drogowego pasłęk północ do granicy z powiatem lidzbarskim.
- w liczbie 33 sztuk dzików;

4| częŚci Powiatu gĘckiego, na północny-zachód od drogi krajowej nr 59 i 63, do
granicY z Powiatem mrągowskim, kętrzyńskim i węgorzewskim - w liczbie 35 sztuk
dzlków;

5) powiatu kętrzynskiego - w liczbie 14O sztuk dzików;
6) częŚci Powiatu lidzbarskiego położonej na południe od drogi wojewódzkiej nr 513, do

granicY z Powiatem olsztyńskim, ostródzkirn, elbląskim i bartoszyckim - w liczbie 30
szt. dzikow;

7| częŚci Powiatu mrągowskiego na północny-zachód od drogi krajowej nr 16 oraz drogi
krajowej nr 59, do granicy z powiatem olsztyńskim, kętrzyńskim i gĘckim - w liczbie
12 sztuk dzlków;

8) częŚci Powiatu olsztyńskiego, położone.; na północ od drogi krajowej nr 16 oraz na
wschód od drogi nr S7, do granicy z powiatem ostródzkim, lidzbarskim, bartoszyckim
i mragowskim - w liczbie 60 sztuk dzików;

9) częŚci Powiatu ostródzkiego, pałożonej na północ od drogi krajowej nr 16 otaz na
wschód od drogi nr s7, do granicy z powiatem elbląskim, lidzbarskim i olsztvńskim -
w liczbie 25 sztuk dzlków;

10) powiatu gołOapskiego - w liczbie 82 sztuk dzlków;
1 1) powiatu węgorzewskiego - w liczbie 58 sztuk dzlkow.
w terminie do dnia 3l pażdziernika 2018 r.

§ 2. Nakazuje się PozYskane w ramach odstrzr,łu sanitarnego tusze dzlków przeznaczyć d,o
Produkcji mięsa na uĘtek własny myśliwego lub do utylżacji, z zastrzeżeniem § 3.



§ 3.1. Na obszarach wymienionych w części I i II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji
2OI4l709 lUE z dnia 9 płżdziernika 2OI4 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia
zvvierząt w odniesieniu do afrykanskiego pomoru świn w niektórych państwach
członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2O14lI78|UE (Dz. IJrz. UE L 295 z
II.|0.2OI4, str. 63, z późn. zrn.) nakazl.je się ponadto nięzvłłoczne dostarczanie
odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego dzikow wraz zę wszystkimi częściami ciała, w
tyrn z narządarni wewnętrznymi, do połozonego na tym samym obszarze punktu skupu
dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanęgo przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w
którym mogą być przechowJ^vane tusze lub skóry dzików.
2. Tusze, wszystkie części ciała otaz 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 afrykanskiego pomoru świn.

§ 4.1. Nakazy wskazane w § 1, § 2 i § 3 rozporządzenia obowią2ują dzierżawców lub
zarządcow obwodów łowieckich działająłych na obszarze wskazanym w § 1.
2. WłaŚciwy Powiatowy Iękarz weterynarii zapev-nia wykonanie odstrzału sanitarnego dzików
na obszarach, o których mowa w § 1, przez dzierżawcę lub zarząd,cę obwod,u łowieckiego na
podstawie umowy.

§ 5, RozPorządzenie wchodzi w źrycte z dniern podania do wiadomości publicznej w sposób
ml,yczajowo przyjęty na terenie powiatów bartosąlckiego, braniewskiego, elbląskiego,
gizYckiego, kętrzynskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, olsztynskiego, ostródzkiego,
gołdaPskiego i węgorzewskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko- Mazurskiego.
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I) zmiany niniejszej ustawy zostaĘ opublikowane w )z. I,1 , z. 2078 r. po::. 50 i poz. 6502J zmlany niniejszej ustawy zostaty opublikowane w Dz. U. z 2ol7 r. poz. 976 ipoz.1,566.


