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WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI   

Olsztyn, 21 stycznia 2022r.

ZK-II.6333.1.3.2022

Szanowni Panowie
Dyrektorzy 
Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych

Przewodniczący Zarządów Okręgowych 
Polskiego Związku Łowieckiego
wg rozdzielnika

Szanowni Panowie,

w związku z utrzymującą się poważną sytuacją epizootyczną związaną 
z występowaniem ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików oraz świń konieczna 
jest dalsza intensyfikacja oraz regularność prowadzenia poszukiwań padłych dzików 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W celu kontynuacji poszukiwań padłych dzików zostały wydane: Rozporządzenie Nr 1 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie poszukiwań 
padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz Rozporządzenie Nr 8 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku zmieniające rozporządzenie 
w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  
nakazujące dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich prowadzenie poszukiwań 
padłych dzików w odstępach dwutygodniowych.

Poszukiwania powinny być prowadzone w obwodach łowieckich położonych na terenie 
powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, ełckiego, giżyckiego, 
gołdapskiego, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, 
nowomiejskiego, olsztyńskiego, oleckiego, ostródzkiego, piskiego, szczycieńskiego, 
węgorzewskiego oraz Miasta Elbląg i Miasta Olsztyn.

Poszukiwania należy zaplanować w obwodach łowieckich na terenie powiatów 
wymienionych w ww. Rozporządzeniu, na okres styczeń- lipiec 2022 r.  w tabeli „Plan 
poszukiwań padłych dzików 2022r. styczeń- lipiec”, we współpracy z właściwymi 
Powiatowymi Lekarzami Weterynarii.

http://www.olsztyn.uw.gov.pl/


tel. 89 523 24 44, 89 523 23 33, fax 89 527 74 47
www.olsztyn.uw.gov.pl

info@uw.olsztyn.pl
Skrzynka ESP na ePUAP /WMURZADWOJ/SkrytkaESP  

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

Proszę o sporządzenie planów poszukiwań padłych dzików w nieprzekraczalnym terminie:
 do dnia 31 stycznia 2022 r.,  na okres od 11 stycznia  2022r. do 31 lipca  2022r.

Opracowany plan proszę przesłać na adres e-mail Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wykry@uw.olsztyn.pl 
oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie 
chz.holak@olsztyn.wiw.gov.pl.

Natomiast, „Meldunek z działań związanych ze zbieraniem padłych dzików lub ich 
szczątków” (według wzoru) powinien być przekazywany do właściwego Powiatowego 
Lekarza Weterynarii najpóźniej w każdy poniedziałek za poprzedni tydzień.

Proszę o przestrzeganie wyznaczonego terminu przekazywania meldunków, z uwagi 
na to, że dane wykorzystywane są do sporządzania raportu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, w cyklu dwutygodniowym. Dane przekazane po wyznaczonym terminie nie będą 
uwzględniane w ww. raporcie. 

Ponadto, proszę zwrócić uwagę na wskazywane w meldunkach terminy poszukiwań
i nie łączyć odległych terminów poszukiwań w jeden okres, utrudnia to w znaczący sposób 
sporządzanie raportów i powoduje, że niektóre poszukiwania nie są brane pod uwagę 
ze względu na dwutygodniowy cykl raportowania.

Apeluję o ścisłą i rzetelną współpracę pomiędzy wszystkim podmiotami 
zaangażowanymi w działania związane z poszukiwaniami padłych dzików i ich szczątków.

Jednocześnie, składam podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie i włożony 
trud przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwie warmińsko-mazurskim.

Jestem pełen podziwu dla myśliwych i leśników, którzy pomimo bardzo trudnej 
sytuacji nie tylko epizootycznej, ale i epidemicznej związanej z zakażeniami SARS-CoV-2 
w kraju, z wielkim zaangażowaniem  walczą z afrykańskim pomorem świń poprzez 
prowadzenie poszukiwań padłych dzików, a także realizację odstrzału sanitarnego dzików. 
Jestem bardzo wdzięczny za taką postawę, bez Państwa pomocy, współpracy, cennych 
wskazówek walka ta nie miałaby sensu.

Z poważaniem
Z upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

Krzysztof KURIATA
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego
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Załączniki:

1. Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.01.2022r. w sprawie 
poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

2. Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.01.2022r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego  

3.  Tabela „Plan poszukiwań padłych dzików 2022 r. styczeń-lipiec”.
4. „Meldunek z działań związanych ze zbieraniem padłych dzików lub ich szczątków”.

Do wiadomości:
1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Rozdzielnik:
1. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie,
2. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,
3. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
4. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku,
5. Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie,
6. Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach,
7. Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu,
8. Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie,
9. Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu.

osoba do kontaktu w sprawie: Magdalena Kąkol, tel. 89 5232635
e-mail: magdalena.kakol@uw.olsztyn.pl
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