
  

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SIEMIATYCZACH 

z dnia 13 września 2022 r. 

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie części powiatu siemiatyckiego 

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

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570) zarządza się,  

co następuje: 

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części położonych na terenie gmin: Mielnik, Milejczyce 

i Nurzec Stacja w powiecie siemiatyckim tj. Kołu Łowieckiemu Dzik Czeremcha, Kołu Łowieckiemu Ryś 

Białystok, Kołu Łowieckiemu Jodła Warszawa, Kołu Łowieckiemu Dąbrowa Warszawa, Wojskowemu Kołu 

Łowieckiemu Jeleń Nurzec i Kołu Łowieckiemu Jeleń Milejczyce, nakazuje się: 

1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików w łącznej liczbie 23 sztuk na obszarze obwodów 297, 298, 

306, 308, 315, 316, 320 i 321 w terminie do dnia 14 listopada 2022 r.; 

2) niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Siemiatyczach każdego przypadku 

padnięcia dzika; 

3) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach, w celu pobrania próbki do badania w kierunku 

afrykańskiego pomoru świń i przetrzymywania ich w tym miejscu do uzyskania sprawozdania z badań; 

4) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików u których uzyskano ujemny wynik badania w kierunku 

afrykańskiego pomoru świń do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego lub przeznaczenie ich do 

utylizacji. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń 

przeznaczenie wyłącznie do utylizacji. 

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

przyjęty na terenie gmin: Mielnik, Milejczyce i Nurzec Stacja i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siemiatyczach  

Mirosław Tołwiński  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 września 2022 r.

Poz. 3954
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