
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2019 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 18 lipca 2019 r. 

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu strzeleckiego 

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

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich, położonych na obszarze gmin: Kolonowskie, Izbicko, Jemielnica, 

Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd oraz Zawadzkie na terenie powiatu strzeleckiego, nakazuje się: 

1) przeprowadzenie w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 marca 2020 r. 

odstrzału sanitarnego dzików na obszarze: 

a) obwodu łowieckiego nr 80 Koło Łowieckie „Leśnik” Kolonowskie w ilości 2 sztuki, 

b) obwodu łowieckiego nr 81 Koło Łowieckie „Szarak” Kielcza w ilości 1 sztuka, 

c) obwodu łowieckiego nr 82 Koło Łowieckie „Daniel” Zawadzkie w ilości 5 sztuk, 

d) obwodu łowieckiego nr 83 Koło Łowieckie „Ostoja” Opole w ilości 4 sztuk, 

e) obwodu łowieckiego nr 84 Koło Łowieckie „Bór” Katowice w ilości 1 sztuka, 

f) obwodu łowieckiego nr 86 Koło łowieckie „Jeleń” Strzelce Opolskie w ilości 5 sztuk, 

g) obwodu łowieckiego nr 87 Koło Łowieckie „Jeleń” Strzelce Opolskie w ilości 1 sztuka, 

h) obwodu łowieckiego nr 88 Koło Łowieckie „Złoty Róg” Opole w ilości 2 sztuk, 

i) obwodu łowieckiego nr 89 Koło Łowieckie „Szarak” Kielcza w ilości 4 sztuk, 

j) obwodu łowieckiego nr 90 Koło Łowieckie „Słonka” Strzelce Opolskie w ilości 2 sztuki, 

k) obwodu łowieckiego nr 91 Koło łowieckie „Zielona” Gliwice w ilości 1 sztuka, 

l) obwodu łowieckiego nr 92 Koło Łowieckie „Brzezina” Opole w ilości 2 sztuki; 

2) niezwłoczne dostarczanie odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Strzelcach Opolskich; 

3) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa  

na użytek własny myśliwego. 
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie gmin: Kolonowskie, Izbicko, Jemielnica, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd oraz Zawadzkie 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

  

 Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Strzelcach Opolskich 

 

lek. wet. Maciej Baranowski 
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