ROZPORZĄDZENIE NR 4
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII WE WŁODAWIE
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie miasta Włodawa
i gmin: Włodawa, Stary Brus, Wyryki, Hańsk, Hanna, Wola Uhruska, Urszulin powiatu
włodawskiego
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a i 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539,
z 2015 r. poz. 266 i poz. 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) oraz § 1 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego
dzików (Dz. U. z 2016 r. poz. 229) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich lub ich części, położonych na terenie
miasta Włodawa i gmin: Włodawa, Stary Brus, Wyryki, Hańsk, Hanna, Wola Uhruska, Urszulin
powiatu włodawskiego nakazuje się:
1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików do osiągnięcia gęstości populacji dzika na
poziomie co najwyżej 0,1 osobnika/km2 w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.
2) niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii we Włodawie każdego
przypadku padnięcia dzika.
3) niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie,
4) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do
produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach
masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Miast/Gmin/
wymienionych w §1.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie

Uzasadnienie
W związku ze stwierdzeniem dodatnich wyników afrykańskiego pomoru świń u padłych dzików
w dniu 14 lipca 2017 r. w Leśnictwie Adamki, Nadleśnictwo Sobibór gm. Włodawa i Kolonia
Stawki gm. Włodaw numer badania P/17/24425, Lack gm. Hanna numer badania P/17/25160
w dniu 19 lipca 2017 r., Stawki gm. Włodawa w dniu 22 lipca 2017 numer badania P/17/25868,
Lack gm. Hanna w dniu 24 lipca 2017 r. numer badania P/17/26101 oraz ognisk afrykańskiego
pomoru świń u świń w gospodarstwach w dniu 25-07-2017 r. w miejscowości Sobibór gmina
Włodawa i 27 lipca 2017 r. w miejscowości Stawki gmina Włodawa należy zmniejszyć
populację dzików w celu likwidacji choroby. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie
nakazuje przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików do osiągnięcia gęstości populacji
dzika na poziomie co najwyżej 0,1 osobnika/km2 w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.
Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą świń, powodującą dużą śmiertelność, które w
szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i ogromne straty materialne. Stosownie do
treści art. 41 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt choroba ta mieści się w wykazie chorób zakaźnych, które podlegają zwalczaniu
z urzędu. W przypadku stwierdzenia należy podjąć radykalne kroki w celu zapobieżenia
rozprzestrzenianiu się choroby.

