
 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2022 
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII WE WŁODAWIE 

z dnia 8 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu 
włodawskiego 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a, 8b i ust. 3 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 2020 r. poz. 1421) 
w związku z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. 
ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń  (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 129, 
str. 1), zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie nr 3/2022 z dnia 20 maja 2022 r. 
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu włodawskiego (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2022 r. poz. 2801) § 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „przeprowadzenie odstrzału 
sanitarnego dzików na obszarze obwodów obejmujących ww. Gminy oraz obszar parku narodowego w ilości 
431 sztuk z podziałem na odstrzał: 

a) 37 szt. w obwodzie nr 48 koło łowieckie Przepiórka nr 84, 

b) 50 szt. w obwodzie nr 61 koło łowieckie Ponowa nr 48, 

c) 40 szt. w obwodzie nr 75 koło łowieckie Knieja nr 7, 

d) 60 szt. w obwodzie nr 76 koło łowieckie Żbik Warszawa, 

e) 10 szt. w obwodzie nr 87 koło łowieckie Soból Warszawa, 

f) 50 szt. w obwodzie nr 88 koło łowieckie Sokół Sosnowica nr 70, 

g) 8 szt. w obwodzie nr 105 koło łowieckie Kaczuszka nr 74, 

h) 5 szt. w obwodzie nr 107 koło łowieckie Kaczuszka nr 74, 

i) 34 szt. w obwodzie nr 108 koło łowieckie Szarak nr 1, 

j) 35 szt. w obwodzie nr 109 koło łowieckie Cietrzew nr 50, 

k) 25 szt. w obwodzie nr 110 koło łowieckie Cietrzew nr 50, 

l) 25 szt. w obwodzie nr 111 koło łowieckie Sokół Chełm nr 85, 

m) 22 szt. w obwodzie nr 121 koło łowieckie Szpak nr 86, 

n) 30 szt. na obszarze Poleskiego Parku Narodowego 

- w terminie od 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;” 

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 lipca 2022 r.

Poz. 3574



§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości. 

   

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii we Włodawie 

 
 

Anna Wanat - Hetman 
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