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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOLBUSZOWEJ
z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu kolbuszowskiego
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8b, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich: Nr 31 - Kołu Łowieckiemu ,,Knieja‘’ w Majdanie Królewskim,
Nr 39 - Kołu Łowieckiemu ,,Darz Bór’’ w Świerczowie, Nr 40 i Nr 60 - Kołu Łowieckiemu ,,BOREK”
w Kolbuszowej, Nr 41 - Kołu Łowieckiemu ,,Sokół‘’ w Sokołowie Małopolskim, obejmującym obwody
łowieckie na terenie gmin; Cmolas, Niwiska, Dzikowiec, Raniżów, Kolbuszowa na terenie powiatu
kolbuszowskiego nakazuje się:
1. przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze tych obwodów w ilości 57 sztuk z podziałem
na odstrzał: 20 szt. Kołu Łowieckiemu ,,Knieja‘’ w Majdanie Królewskim na terenie obwodu łowieckiego
Nr 31, 10 szt. Kołu Łowieckiemu ,,Darz Bór’’ w Świerczowie na terenie obwodu łowieckiego Nr 39 , 8 szt.
Kołu Łowieckiemu ,,BOREK” w Kolbuszowej na terenie obwodu łowieckiego Nr 40 oraz 10 szt. na terenie
obwodu łowieckiego Nr 60, 9 szt. Kołu Łowieckiemu ,,Sokół‘’ w Sokołowie Małopolskim na terenie obwodu
łowieckiego Nr 41 w terminie do 30 listopada 2017 r.
2. zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa
na użytek własny myśliwego.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie gmin: Cmolas, Niwiska, Dzikowiec, Raniżów, Kolbuszowa i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik do Rozporządzenia Nr 1/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej
z dnia 14 września 2017 r.

Uzasadnienie
Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej w sprawie zarządzenia odstrzału
sanitarnego dzików w gminach Cmolas, Niwiska, Dzikowiec, Raniżów, Kolbuszowa na terenie powiatu
kolbuszowskiego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 8, 8b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539
z późn. zm.) oraz uwzględnia przyjętą w dniu 28 czerwca 2017r. „Strategię obniżenia populacji dzików na
terytorium Polski w związku z występowaniem ASF”. Zgodnie z założeniami nowej „strategii obniżenia
populacji dzików na terytorium Polski w związku z występowaniem ASF” ustanowiono nakaz odstrzałów
sanitarnych przez powiatowych lekarzy weterynarii właściwych dla powiatów położonych wzdłuż głównych
szlaków komunikacyjnych, gdyż w wyniku prowadzonych na bieżąco analiz związanych z międzynarodowym
ruchem osób i towarów, istnieje również wysokie zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa ASF tą drogą
ze wschodniej części Europy (nielegalne przemieszczanie żywności pochodzenia zwierzęcego i jej niewłaściwe
zagospodarowanie wzdłuż tras przejazdu przez Polskę).
Należy przyjąć, że odległość 25-35 km od głównych szlaków komunikacyjnych ze wschodu na zachód jest
obszarem najbardziej narażonym na wystąpienie ASF u dzików.
Uwzględniając powyższe założenia, w związku z przebiegiem przez powiat kolbuszowski drogi krajowej
nr 9, oraz bliskim sąsiedztwem autostrady A4 od południowej granicy powiatu kolbuszowskiego, w celu
ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenieniem się afrykańskiego pomoru świń oraz utrzymaniem
gęstości populacji dzika na niskim poziomie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej wydał niniejsze
rozporządzenie w celu ograniczenia możliwości przenoszenia wirusa afrykańskiego pomoru świń przez dziki.

