
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GRAJEWIE 

z dnia 15 lutego 2017 r. 

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu grajewskiego 

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

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470  

oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Nakazuje się odstrzał sanitarny dzików do osiągnięcia gęstości populacji dzika na poziomie  

co najwyżej 0,1 osobnika/km² na terenie obwodów łowieckich lub ich części, położonych na terenie gmin: 

Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz w powiecie grajewskim w terminie do dnia 31 marca 2017 r. 

§ 2. Odstrzał sanitarny dzików realizowany będzie przez dzierżawców lub zarządców obwodów 

łowieckich, zaś na obszarach o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) lub w otulinach, przez Polski Związek Łowiecki. 

§ 3. Nakazuje się niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Grajewie, każdego 

przypadku padnięcia dzika oraz dostarczanie odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego 

Lekarza w Grajewie. 

§ 4. Nakazuje się pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików przeznaczyć do utylizacji lub  

do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego. 

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

łowieckich działających na obszarze wskazanym w § 1, zaś w przypadku Biebrzańskiego Parku Narodowego 

i jego otuliny, Polski Związek Łowiecki. 

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

przyjęty na terenie gmin i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie 

Józef Matyskieła 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 lutego 2017 r.
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