
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1, pkt. 8, pkt. 8a, pkt. 8b, ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1421 t. j.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  

1) Za obszar, na którym występuje potencjalne zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 
afrykańskiego pomoru świń wyznacza się teren powiatu grodziskiego. 

2) Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 nakazuje się podmiotom określonym w załączniku do 
rozporządzenia, wykonanie wskazanego ilościowo odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików, 
w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

§ 2. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działającym na obszarze 
wskazanym w § 1 niezwłoczne zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii, każdego przypadku 
padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. 

§ 3.  

1) Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego dziki winny zostać przeznaczone do utylizacji bądź 
produkcji mięsa na użytek własny myśliwego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia do obrotu tusz dzików pozyskanych w ramach odstrzału 
sanitarnego na obszarze wolnym od afrykańskiego pomoru świń tj. poza obszarem objętym 
ograniczeniami I, II oraz III, w rozumieniu § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2021 r., poz. 1485).

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

§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
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Nazwa powiatu, w 

którym znajduje się 

obwód łowiecki

nr obwodu 

łowieckiego

Zarządca lub dzierżawca obwodu 

łowieckiego

Ilość dzików do 

odstrzału 

sanitarnego

grodziski 341 Koło Łowieckie nr 85 Ryś 5

grodziski 342 2

grodziski 343 2

grodziski 344 Koło Łowieckie nr 20 Dąbrowa 3

grodziski 345 Koło Łowieckie nr 38 Przelatek 10

grodziski 346 Wojskowe Koło Łowieckie nr 331 Cietrzew 10

grodziski 348 Nadleśnictwo Grodzisk 6

grodziski 350 Koło Łowieckie nr 37 Kaczor 12

grodziski 351 Koło Łowieckie nr 104 Ptaszkowo 5

grodziski 347 5

grodziski 349 8

68

Koło Łowieckie nr 18  Drop  

Koło Łowieckie nr 36 Drop 

razem
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