
 
 

ROZPORZĄDZENIE NR   4/2022 
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŃSKICH 

z dnia 16 września 2022 r. 

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń na terenie powiatu koneckiego 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 8, pkt 8a, pkt 8b oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1570.), zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt - afrykańskiego 
pomoru świń, uznaje się teren powiatu koneckiego. 

§ 2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt określonym w § 1, nakazuje się 
dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego dzików wolno żyjących 
w terminie od 22 września do 31 grudnia 2022 r. w ilościach podanych w załączniku  do rozporządzenia. 

§ 3. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze wskazanym 
w §1, niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Końskich każdego przypadku padnięcia 
dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. 

§ 4. Tusze dzików ze skórą i patrochami, pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego na obszarze 
wskazanym w § 1, muszą zostać dostarczone do miejsc ich przetrzymywania nadzorowanych przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich, gdzie będą przechowywane do czasu uzyskania wyniku 
badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń. 

§ 5. Tusze dzików, o których mowa w § 4, winny być przeznaczone do produkcji mięsa na użytek własny 
myśliwego lub do utylizacji. 

§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich wskazanych 
w załączniku  do rozporządzenia. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie powiatu koneckiego. 

§ 8. Rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2022r. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 września 2022 r.

Poz. 3174



§ 9. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

   

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Końskich 

 
 

Agata Hucał 
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Załącznik do Rozporządzenia nr 4/2022 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich z dnia 16 września 2022 r. 

 

Wykaz obwodów łowieckich oraz liczba dzików do odstrzału sanitarnego na terenie powiatu koneckiego 

Numer obwodu łowieckiego Liczba dzików do odstrzału sanitarnego 
1 30 
2 40 
3 17 
4 30 
5 10 
8 60 
9 25 
10 20 
11 3 
12 15 
13 8 
14 5 
18 27 
19 20 
20 4 
21 5 
22 9 
31 10 
33 2 
34 4 
35 6 
SUMA 350 
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