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ROZPORZĄDZENIE NR 4/2020
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8, pkt 8b, pkt 8c, pkt 10 oraz art. 47a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967,
z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii z dnia 10 lutego 2020 r., zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części położonych na terenie województwa
podkarpackiego, wskazanych w załączniku do uchwały Nr XXVIII/503/08 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2009 r. Nr 6, poz. 125, z późn. zm.) oraz
Zarządom Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Krośnie, Tarnobrzegu i Rzeszowie w porozumieniu
z dyrektorami Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego oraz dyrektorem Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, nakazuje się w terminie do 30 kwietnia 2020 r. podjęcie działań, o których
mowa w ust. 2-5.
2. Przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików w łącznej liczbie 2 518 sztuk, w tym:
1) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, na terenie obwodów łowieckich leżących
w województwie podkarpackim i wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia w łącznej
liczbie 2462 sztuk;
2) Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Krośnie - na obszarze leżącym w granicach
administracyjnych województwa podkarpackiego, w liczbie 35 sztuk, z podziałem na:
a) Bieszczadzki Park Narodowy – 10 sztuk,
b) Magurski Park Narodowy – 20 sztuk,
c) Rezerwat Przyrody „Krywe” – 5 sztuk;
3) Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu - na obszarze leżącym
w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego, w liczbie 13 sztuk, z podziałem na:
a) Rezerwat Przyrody „Wisła pod Zawichostem” – 6 sztuk,
b) Rezerwat Przyrody „Łęka” – 3 sztuki,
c) Rezerwat Przyrody „Jastkowice” – 2 sztuki,
d) Rezerwat Przyrody „Imielty Ług” – 2 sztuki;
4) Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie - na obszarze leżącym w granicach
administracyjnych województwa podkarpackiego:
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a) Rezerwat Przyrody „Zabłocie” - 8 sztuk.
3. Niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych dzików odstrzelonych na terenach w województwie
podkarpackim, na obszarach wymienionych w części I (obszar ochronny), części II (obszar objęty
ograniczeniami) i części III (obszar zagrożenia) załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do
afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą
2014/178/UE (Dz. U. UE L 2020.16.9), zgodnie z krajowymi restrykcjami związanymi ze zwalczaniem
pomoru afrykańskiego świń, do miejsc wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii, w celu pobrania prób do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń i przetrzymania ich
w tym miejscu do czasu uzyskania wyniku badania albo po poborze prób niezwłocznego przekazania do
utylizacji w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)
(Dz. U. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) – jako materiał kategorii I;
4. W przypadku przetrzymania tusz odstrzelonych dzików pozyskanych na terenach wymienionych
w pkt 5 do czasu uzyskania wyników z pobranych prób, zagospodarowanie tych, u których uzyskano ujemny
wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń, poprzez przeznaczenie ich na użytek własny
myśliwego dokonującego odstrzału lub do utylizacji oraz utylizację tusz dzików, u których uzyskano dodatni
wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
5. Zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii dokonania odstrzału sanitarnego
na obszarze innym niż wymieniony w pkt 5.
§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
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Uzasadnienie
do Rozporządzenia Nr 4 / 2020 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego.
Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie
województwa podkarpackiego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1967, z późn. zm.).Afrykański pomór świń (ASF), jest chorobą zakaźną i zaraźliwą podlegającą
obowiązkowi zwalczania, wymienioną pod pozycją 12 w załączniku Nr 2, cytowanej na wstępie ustawy.
Choroba ta jest groźna dla zwierząt z rodziny Suidae, powodując duże straty w pogłowiu tych zwierząt. ASF
cechuje się wysoką śmiertelnością u wrażliwych gatunków zwierząt i w krótkim czasie doprowadza do
epizoocji, a tym samym do dużych strat ekonomicznych. Uzasadnienie projektu stanowi rodzaj i skala
zagrożenia występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwie podkarpackim. W roku 2020 r.
na terenie województwa podkarpackiego do dnia opracowania projektu niniejszego rozporządzenia stwierdzono
39 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzika w powiatach: lubaczowskim, przeworskim, niżańskim
i leżajskim na obszarze objętym ograniczeniami w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń,
tj. wymienionym w decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych
państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. U. UE L 2020.16.9).
Wdrożenie tych działań jest niezbędne do zapewnienia ochrony zdrowia zwierząt oraz ograniczenia
negatywnych skutków gospodarczych rozprzestrzeniającej się choroby. Podjęcie zdecydowanych środków
w walce z wirusem jest również konieczne ze względu na gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną na terenie
województwa podkarpackiego oraz funkcjonujące w tym obszarze rzeźnie świń i inne zakłady związane
z produkcją wieprzowiny.
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