
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JANOWIE LUBELSKIM 

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu janowskiego 

Na podstawie art.45 ust.1 pkt 8, 8a, 8b i ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. poz.1967) w związku z decyzja wykonawczą 

(UE) 2019/793 z dnia 16 maja 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 

środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych 

państwach członkowskich (Dz.U. UE. L. z 2019 r. Nr 129, str. 5) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części ustalonych zgodnie z Uchwałą Nr VI/88/2015 

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r., położonych na terenie powiatu janowskiego 

nakazuje się: 

1. przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów obejmujących powiat janowski 

w ilości 69 szt. z podziałem na odstrzał: 

a) Nadleśnictwo Janów Lubelski OHZ Lasy Janowskie: 18 szt. dzików w obwodzie nr 299 

b) Koło łowieckie Sokół Zdziłowice: 4 szt. dzików w obwodzie nr 248, 5 szt. dzików w obwodzie nr 267, 4 szt. 

dzików w obwodzie 285 

c) Koło łowieckie Janowskie Bory Janów Lubelski: 5 szt. dzików w obwodzie 265, 3 szt. dzików w obwodzie 

266, 10 szt. dzika w obwodzie 286 

d) Koło łowieckie Knieja Stalowa Wola: 3 szt. dzików w obwodzie nr 268 

e) Koło Darz Bór Janów Lubelski: 5 szt. dzików w obwodzie nr 283, 9 szt. dzików w obwodzie nr 284 

f) Koło łowieckie Dąbrowa Bór w Kraśniku: 2 szt. dzików w obwodzie nr 287 

- w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. 

2. niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Janowie Lubelskim każdego przypadku 

padnięcia dzika; 

3. 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 Gmin: Janów Lubelski, Godziszów, Dzwola, 

Chrzanów, Potok Wielki, Batorz, Modliborzyce. 

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
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§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości. 

                                                                                                     
                                                                                                      z up. Powiatowego Lekarza 
                                                                                                       Weterynarii w Janowie 
                                                                                                             Lubelskim 
                                                                                                        Zastępca Powiatowego 
                                                                                                         Lekarza Weterynarii 
                                                                                                         w Janowie Lubelskim 

                                                                                                         Edyta Nowak 
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