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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje, ze w dniu
17 października 2018r. zostało opublikowane Rozporządzenie nr 1l2ol8 Powiatowego
Lękatza Weterynarii w Skierniewicach z dnta 15 paLżdziernika 2O78r. w sprawie
zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich
zloka]izowanych na obszarze powiatu skierniewickie go,

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Skierniewicach uprzejmie prosi o

ptzekazanie

powyższej wiadomości w sposób nvryczajowo przyjęty.
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Zalączniki:
Rozporzqdzenie nr 1/ 2O1B Pol.tliątouego Lekarza Weterynańi u.l Skiernietuicach z dnia 15
pużdzierniką 2018r. u-l spranłie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzikótu na terenie
niektórych obtllodóu łouieckich zlokąlŁowangch na obszarze pouiatu skiernieu_lickiego,

Do wiadomości:

Starosta Powiatu Skierniewickiego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
tel.: (46)

ul. Miedniewicka 25,96- 100 Skiernlewlce
83332 68, fax: (46|8322625, e-mail: skierniewice.miw@wetgiw.gov.p1

DZIENNIK IJRZĘDOWY
WOJEWODZTWAŁODZKIEGO
Łódź, dnia 17 pażdziernika 2018

r.
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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2018
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SKIERNIEWICACH
z dnia

15 pażdziernika 2018 r,

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich

zlokalizowanych na obszarze powiatu skierniewickiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8b oraz ust. 3 ustawy z dnia l1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
orazzwalczaniuchorób zakażnychzwierząt(tj.Dz.U,z2017 r.poz. l855, Dz. U.z2018r.poz.50,Dz.U.z
2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dzierzawcom lub zatządcom obwodów łowieckich o nr 4J, 63, 64 zlokalizowanych na obszarze powiatu skierniewickiego nakazuje się:
1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików

podziałem na odstrzał:

na obszarze powiatu skierniewickiego w ilości35 szttlk z

47 dzieżawionym ptzez Wojskowe Koło Łowieckię Nr 308 przy Wojskowej
Akademii Technicznej w ilości:5 sztuk,

a) w obwodzie łowieckim nr

b) w obwodzie łowieckim nr 63 dzierzawionym przez Koło Łowieckie Nr 9 ,,Knieja" Warszawa w ilości:
20 sztuk,

c) w obwodzie łowieckim nr 64 dzierżawionym ptzez Koło Łowieckie Nr 9 ,,Knieja" Warszawa w ilości:
l0 sztuk,

w tenninie do dnia

31

marca 2019 roku;

2) pozyskane w ratnach odstrzału sanitamego tusze dzików przeznaczyć do produkcji mięsa na uzytek własny
myśliwego lub do utylizacji.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomościpublicznej w sposób mvyczajowo

ptzy j ęty na tereni e powi atu ski erniewi cki e go.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

WojewodztwaŁódzkiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skiemiewicach

Piotr Cyrnerski

