ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(Dz.Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 112 i 729)
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8b, 8c i 8j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) 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), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich oznaczonych zgodnie z
uchwałą Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie „Podziału województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie” i położonych na
terenie:
1) powiatu bartoszyckiego;
2) powiatu braniewskiego;
3) powiatu działdowskiego
4) powiatu elbląskiego;
5) powiatu ełckiego;
6) powiatu giżyckiego;
7) powiatu iławskiego
8) powiatu kętrzyńskiego;
9) powiatu lidzbarskiego;
10) powiatu mrągowskiego;
11) powiatu nidzickiego;
12) powiatu nowomiejskiego;
13) powiatu olsztyńskiego;
14) powiatu oleckiego;
15) powiatu ostródzkiego;
16) powiatu piskiego;
17) powiatu szczycieńskiego;
18) powiatu gołdapskiego;
19) powiatu węgorzewskiego;
20) Miasta Olsztyn;
21) Miasta Elbląg;
prowadzić poszukiwania padłych dzików, na terenach swoich obwodów, w terminie do dnia 30
czerwca 2021 r.
2. Poszukiwania, o których mowa w ust. 1, nakazuje się prowadzić w odstępach dwutygodniowych.
§ 1a. Określa się następujący sposób postępowania ze zwłokami padłych dzików
znalezionymi w trakcie poszukiwań zorganizowanych w oparciu o § 1:
1) Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, o których mowa w § 1 ust. 1,
niezwłocznie zgłaszać zwłoki padłych dzików powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze

względu na miejsce ich znalezienia w celu pobrania próbek do badania w kierunku afrykańskiego
pomoru świń;
2) Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, o których mowa w § 1 ust. 1,
unieszkodliwiać zwłoki padłych dzików według wskazań powiatowego lekarza weterynarii właściwego
ze względu na miejsce ich znalezienia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego,
elbląskiego, ełckiego, giżyckiego, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego,
nowomiejskiego, oleckiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, piskiego, szczycieńskiego, gołdapskiego,
węgorzewskiego oraz Miasta Elbląg i Miasta Olsztyn i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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