
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 12 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 25 maja 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików  

na terenie województwa mazowieckiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8, 8b i 8c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650) zarządza się,  

co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie odstrzału 

sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5494) w § 1 pkt 2-4 

otrzymują brzmienie: 

„2) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych dzików odstrzelonych na terenach w województwie 

mazowieckim wymienionych w części I, części II i części III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 

2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt  

w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję 

wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.) oraz objętych krajowymi 

restrykcjami związanymi ze zwalczaniem pomoru afrykańskiego świń, do miejsc wskazanych przez 

właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii w celu pobrania prób do badania w kierunku 

afrykańskiego pomoru świń i przetrzymania ich  w tym miejscu do czasu uzyskania wyniku badania; 

3) zgłaszanie właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii dokonania odstrzału sanitarnego 

na obszarze innym niż wymieniony w pkt 2; 

4) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików pozyskanych na terenach wymienionych w pkt 2, u których 

uzyskano ujemny wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń, poprzez przeznaczenie ich na 

użytek własny myśliwego dokonującego odstrzału lub utylizację, oraz utylizację tusz dzików, u których 

uzyskano dodatni wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń;”. 

§ 2. 1. Rozporządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

województwa mazowieckiego. 

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Zdzisław Sipiera 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 maja 2018 r.

Poz. 5655
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