
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2020 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 4 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 4/ 2020  z dnia 11 lutego 2020 r.  

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego. 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8, pkt 8b, pkt 8c, pkt 10 oraz art. 47a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967, 

z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii z dnia 2 marca 2020 r., zarządza się, co następuje: 

§ 1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików w łącznej liczbie 

2725 sztuk, w tym:” 

§ 2. § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, na terenie 

obwodów łowieckich leżących w województwie podkarpackim i wymienionych w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia w łącznej liczbie 2659 sztuk;” 

§ 3. W § 1 ust. 2 pkt 4 po lit. a dodaje się lit. b w brzmieniu: „Rezerwat Przyrody „Bór” Głogowski – 

10 sztuk.”. 

§ 4. § 3 otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości 

publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie”. 

§ 5. W załączniku do rozporządzenia nr 4/2020 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 lutego 2020 r. 

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. 

poz. 818) zmienia ulega liczba dzików wskazana do odstrzału sanitarnego dla następujących obwodów 

łowieckich: nr 3 pk na „14”, nr 7 pk na „20”, nr 8 pk na „33”, nr 9 pk na „13”, nr 11 pk na „50”, nr 12 pk na 

„20”, nr 13 pk na „24”, nr 18 pk na „36”, nr 20 pk na „12”, nr 22 pk na „18”, nr 30 pk na „10”, nr 38 pk na „9”, 

nr 58 pk na „22”, nr 68 pk na „44”, nr 69 pk na „9”, nr 70 pk na „14”, nr 71 pk na „9”, nr 80 pk na „29”,  

nr 83 pk na „18”, nr 96 pk na „14”, nr 99 pk na „10”, nr 121 pk na „35”. 

§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

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

przyjęty na danym terenie. 
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UZASADNIENIE 

do rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 6/2020 z dnia 4 marca 2020 r.  

w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 4/ 2020  z dnia 11 lutego 2020 r.  

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego. 

 

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie 

województwa podkarpackiego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1967, z późn. zm.).  

Afrykański pomór świń (ASF), jest chorobą zakaźną i zaraźliwą podlegającą obowiązkowi zwalczania, 

wymienioną pod pozycją 12 w załączniku Nr 2, cytowanej na wstępie ustawy. Choroba ta jest groźna dla 

zwierząt z rodziny Suidae, powodując duże straty w pogłowiu tych zwierząt. ASF cechuje się wysoką 

śmiertelnością u wrażliwych gatunków zwierząt i w krótkim czasie doprowadza do epizoocji, a tym samym do 

dużych strat ekonomicznych. 

Uzasadnienie projektu stanowi wysokie wykonanie odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych 

obwodów łowieckich województwa podkarpackiego, co jest związane ze stałą migracją dzika.  

Wdrożenie tych działań jest niezbędne do zapewnienia ochrony zdrowia zwierząt oraz ograniczenia 

negatywnych skutków gospodarczych rozprzestrzeniającej się choroby na obszary wolne od choroby. 
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