
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2018 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAPKOWICACH 

z dnia 9 lutego 2018 r. 

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krapkowickiego 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a i 8b i ust. 3 oraz art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 i z 2018 r. 

poz. 50) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, położonych na obszarze gmin: Gogolin, 

Krapkowice, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice na terenie powiatu krapkowickiego, nakazuje się: 

1) przeprowadzenie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 marca 2018 r. odstrzału 

sanitarnego dzików na obszarze: 

a) obwodu łowieckiego nr 93 Koło Łowieckie „Ostoja” w ilości 13 szt., 

b) obwodu łowieckiego nr 94 Wojskowe Koło Łowieckie „Trop” Bytom w ilości 47 szt., 

c) obwodu łowieckiego nr 95 Wojskowe Koło Łowieckie nr 13 „Bażant” w ilości 14 szt., 

d) obwodu łowieckiego nr 96 Koło Łowieckie „Odyniec” w ilości 32 szt., 

e) obwodu łowieckiego nr 97 Koło Łowieckie „Ostoja” w ilości 30 szt., 

f) obwodu łowieckiego nr 98 Koło Łowieckie „Dziczy Gaj” w ilości 9 szt., 

g) obwodu łowieckiego nr 99 Koło Łowieckie „Dziczy Gaj” w ilości 17 szt., 

h) obwodu łowieckiego nr 102 zarządca obwodu Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Mosznej, Zarządu 

Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, w ilości 20 szt.; 

2) niezwłoczne dostarczanie odstrzelonych dzików do miejsc określonych przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Krapkowicach; 

3) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa  

na użytek własny myśliwego przy zachowaniu środków ostrożności wykluczających rozprzestrzenianie się 

choroby zakaźnej dzików; 

4) niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Krapkowicach każdego padłego dzika lub 

podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej dzików. 
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie gmin: Gogolin, Krapkowice, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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