DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 30 marca 2021 r.

Podpisany przez:
Lidia Malgorzata Przewozna
Data: 30.03.2021 12:51:56

Poz. 2639

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2021
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WOLSZTYNIE
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie nakazania odłowu dzików na terenie gminy Siedlec
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 8g 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 zagrożeniem szerzenia się
afrykańskiego pomoru świń wśród dzików na terenie gminy Siedlec zarządza się, co następuje:
§ 1. Na terenie gminy Siedlec nakazuje się przeprowadzanie odłowu dzików w celu ich uśmiercenia.
§ 2. Odłów dzików będzie przeprowadzony w terminie do 31 grudnia 2021 r.
§ 3. Ustala się następujące warunki wykonywania odłowu:
Odłów następuje z wykorzystaniem odłowni żywołownych:
Odłów następuje w celu uśmiercenia dzików;
Po odłowieniu dziki muszą być zabite;
Zabite dziki muszą być unieszkodliwione w całości, po pobraniu próbek do badań laboratoryjnych,
w zakładzie utylizacyjnym kat. I ;
Uśmiercenia może dokonać jedynie osoba posiadająca pisemne upoważnienie wykonawcy odłowu;
Organizacja transportu i unieszkodliwienia zwłok obciąża wykonawcę odłowu;
O wynikach odłowu wykonawca informuje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie bez zbędnej
zwłoki.
§ 4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie wypłaca wykonawcy odłowu należności na podstawie
pkt 3.9.1 programu o którym mowa w §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia
2021 r. w sprawie wyprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej "Programu mającego na
celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzanie wiedzy na temat
tej choroby oraz jej zwalczanie".
§ 5. Wykonawcami niniejszego rozporządzenia wyznacza się dzierżawców obwodów łowieckich
znajdujących się na terenie gminy Siedlec, w szczególności Koło Łowieckie DROP nr 28.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie
(-) Dominika Kmet

