
  

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2019 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZIELONEJ GÓRZE 

z dnia 6 grudnia 2019 r. 

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu zielonogórskiego 

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

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1967) w związku z pkt 3.7 

załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019r. w sprawie 

wprowadzenia w 2019r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne 

wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby 

oraz jej zwalczanie” (t. j. Dz. U. 2019r., poz. 598) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich lub ich części, położonych na obszarze gmin: 

Nowogród Bobrzański, Zielona Góra,  na terenie powiatu zielonogórskiego nakazuje się przeprowadzenie 

w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 20 grudnia 2019 r. odstrzału sanitarnego 

dzików na obszarze: 

1) obwodu łowieckiego nr 167 w liczbie 10 sztuk; 

2) obwodu łowieckiego nr 182 w liczbie 10 sztuk; 

3) obwodu łowieckiego nr 183 w liczbie 5 sztuk; 

4) obwodu łowieckiego nr 194 w liczbie 10 sztuk; 

5) obwodu łowieckiego nr 195 w liczbie 10 sztuk. 

§ 2. Nakazuje się pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików wraz z patrochami przekazać do 

wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze chłodni, w celu pobrania prób 

w kierunku afrykańskiego pomoru świń. Nakazuje się zatrzymanie tusz i patrochów w wyznaczonych 

chłodniach do czasu uzyskania wyników badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń. Po otrzymaniu wyniku 

badania tusze wraz z patrochami przekazane zostaną do utylizacji. Nakazuje się prowadzenie odstrzału 

sanitarnego z zachowaniem zasad bioasekuracji. 

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

przyjęty na terenie gmin: Nowogród Bobrzański i Zielona Góra. 

§ 4. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze 

Natalia Wojniusz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 6 grudnia 2019 r.

Poz. 3256
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