
 ROZPORZĄDZENIENr 1/2018

 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

5 lipca 2018 r.

 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, 
mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, toruńskiego, tucholskiego oraz włocławskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b pkt 8c oraz ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855 oraz 
z 2018 r. poz.50 i 650). zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej – afrykańskiego pomoru 
świń uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich określonych w załączniku do rozporządzenia, 
zawierających się w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem 
parków narodowych i rezerwatów przyrody.

§ 2. 1. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się w terminie do 
30 września 2018 r. dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego wolno 
żyjących dzików na warunkach określonych w ust. 2.

2. Szczegółową liczbę dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach 
łowieckich, wysokość kosztów związanych z realizacją tego nakazu oraz wymaganą dokumentację 
potwierdzającą dokonanie odstrzału sanitarnego określi umowa zawarta pomiędzy właściwym miejscowo 
powiatowym lekarzem weterynarii a właściwym dzierżawcą lub zarządcą danego obwodu łowieckiego.

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

§ 4. Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać przeznaczone do produkcji 
mięsa na użytek własny myśliwego bądź utylizacji.

§ 5. Rozporządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, 
toruńskiego, tucholskiego oraz włocławskiego.

§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Mikołaj Bogdanowicz
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załącznik
do rozporządzenia Nr 1/2018

Wojewody Kujawsko-pomorskiego
z dnia 5 lipca 2018 r.

Obszary objęte odstrzałami sanitarnymi dzików na terenie województwa kujawsko - pomorskiego wzdłuż 
szlaków komunikacyjnych.

Lp.
Obwód łowiecki 
znajduje się na terenie 
powiatu/powiatów

Numer 
obwodu 
łowieckiego

Nazwa zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego

120 KŁ "Wrzos"
142 KŁ "Leśnik"
151 KŁ "Fala"
152 KŁ "Miś"
153 KŁ "Rybołów"

1 Bydgoszcz

154 KŁ "Wydra"
168 KŁ "Piast"
221 OHZ ZG PZŁ Rożniaty
239 OHZ ZG PZŁ Rożniaty
240 KŁ "Kormoran"

2 Inowrocław

241 KŁ "Piast"
146 "Ryś" Warszawa
159 Nr 12 "Sokół" Skępe
160 Nr 11 "Ponowa"
162 Nr 236 "Żbik" Toruń
177 "Żerań" Warszawa
196 Nr 54 "Łoś" Lipno

3 Lipno

197 Nr 58 "Szarak" Bobrowniki
4 Mogilno 242 KŁ „Szarak”

123 KŁ "Noteć"5 Nakło 124 KŁ "Noteć"
236 Nr 25 "Rogacz"
237 OHZ ZG PZŁ Rożniaty
238 OHZ ZG PZŁ Rożniaty
250 Nr 69 "Cyranka" Nowy

6 Radziejów

251 Nr 68 "Łany Kuj."
7 Toruń 149 Bażant Czernikowo

1 KŁ "Kotlina"
9 KŁ "Wydra"

10 KŁ "Borus"8 Tuchola

12 KŁ "Borowiak"
231 Nr 110 "Sęp" Włocławek
232 Nr 110 "Sęp" Włocławek
233 "Jawor" Warszawa
234 Nr 135 "Łoś" Włocławek
235 Nr 107 (KTRŁ) Włocławek
248 Nr 106 "Cyranka" Włocławek
249 Nr 106 "Cyranka" Włocławek
256 Nr 7 "Bóbr" Kowal

9 Włocławek

258 Nr 10 "Sarna" Kłóbka
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