
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 14 lutego 2018 r. 

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatów braniewskiego, elbląskiego, 

ełckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego, gołdapskiego i węgorzewskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8, pkt 8b, pkt 8c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855
1)

   oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 

23 stycznia 2009 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) powiatu braniewskiego– w liczbie 62 sztuk dzików; 

2) powiatu elbląskiego, gminy: Młynary, Pasłęk i Godkowo– w liczbie 50 sztuk dzików; 

3) ełckiego– w liczbie 69 sztuk dzików; 

4) kętrzyńskiego– w liczbie 60 sztuk dzików; 

5) mrągowskiego, gmina Mikołajki– w liczbie 27 sztuk dzików; 

6) oleckiego– w liczbie 30 sztuk dzików; 

7) piskiego– w liczbie 15 sztuk dzików; 

8) gołdapskiego– w liczbie 95 sztuk dzików; 

9) węgorzewskiego– w liczbie 20 sztuk dzików; 

w terminie do dnia 31 marca 2018 r. 

§ 2.  Nakazuje się niezwłoczne zgłaszanie właściwemu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii każdego 

przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u dzików. 

§ 3. Nakazuje się niezwłoczne dostarczanie odstrzelonych dzików na terenie: 

1) powiatu braniewskiego; 

2) gminy Młynary – powiat elbląski; 

3) gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gminy wiejskiej Ełk – powiat ełcki; 

4) gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki – powiat olecki; 

 

                                                      
1) 

zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane  w Dz. U. z 2018 r. poz. 50 , 
2) 

zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 976 i poz.1566. 
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5) gminy Biała Piska, Orzysz i Pisz - powiat piski; 

do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie, Elblągu, Ełku, Olecku i Piszu. 

§ 4.  Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików, nakazuje się przeznaczyć  do produkcji 

mięsa na użytek własny myśliwego lub do utylizacji. 

§ 5. 1. Nakazy wskazane w § 1, § 3 i § 4 i § 5 rozporządzenia obowiązują dzierżawców lub zarządców 

obwodów łowieckich działających na obszarze wskazanym w § 1. 

2. Właściwy powiatowy lekarz weterynarii zapewnia wykonanie odstrzału sanitarnego dzików na 

obszarach, o których mowa w § 1, przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie umowy. 

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

przyjęty na terenie powiatów braniewskiego, elbląskiego, ełckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego, 

piskiego, gołdapskiego i węgorzewskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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