
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2020 

POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W OLSZTYNIE 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

w sprawie odłowu dzików oraz poszukiwania ich zwłok na terenie Miasta Olsztyn 

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

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

§ 1. Nakazuje się Miastu Olsztyn:  

1) odłów 50 dzików z terenów Miasta Olsztyn; 

2) poszukiwanie padłych dzików na terenie Lasu Miejskiego - w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. 

§ 2. Określa się następujący sposób przeprowadzenia odłowu dzików oraz postępowania z odłowionymi 

dzikami:  

1) dziki odławiać za pomocą odłowni żywołownej w sposób nie powodujący zbędnego bólu i stresu;  

2) odłowione dziki uśmiercać przez podanie, przez lekarza weterynarii, środka farmakologicznego 

przeznaczonego do eutanazji zwierząt;  

3) niezwłocznie zgłaszać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Olsztynie zwłoki dzików poddanych 

eutanazji w celu pobrania próbek do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń;  

4) przekazywać zwłoki uśmierconych dzików do utylizacji w zakładzie utylizacyjnym kategorii 1. 

§ 3. Poszukiwania, o których mowa w § 1 pkt 2, nakazuje się prowadzić w odstępach dwutygodniowych. 

§ 4. Określa się następujący sposób postępowania ze zwłokami padłych dzików:  

1) Nakazuje się Miastu Olsztyn, niezwłocznie zgłaszać zwłoki padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi 

Weterynarii w Olsztynie w celu pobrania próbek do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń;  

2) Nakazuje się Miastu Olsztyn unieszkodliwiać zwłoki padłych dzików według wskazań Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Olsztynie. 

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

przyjęty na terenie Miasta Olsztyn i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie 

Mirosław Karczewski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 lipca 2020 r.

Poz. 3147
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