
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2017 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SIEMIATYCZACH 

z dnia 19 czerwca 2017 r. 

w sprawie kontynuowania odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu siemiatyckiego 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt  

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. 

poz. 1605) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części, położonych na terenie powiatu siemiatyckiego 

nakazuje się przeprowadzenie w okresie od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 lipca 2017 r. 

odstrzału sanitarnego dzików na obszarze: 

1) obwodu łowieckiego nr 289 i 299 w ilości 4 sztuki; 

2) obwodu łowieckiego nr 297, 298 i 307 w ilości 6 sztuk; 

3) obwodu łowieckiego nr 300 i 301 w ilości 4 sztuki; 

4) obwodu łowieckiego nr 304 w ilości 2 sztuki; 

5) obwodu łowieckiego nr 306 i 315 w ilości 2 sztuki; 

6) obwodu łowieckiego nr 308 w ilości 4 sztuki; 

7) obwodu łowieckiego nr 309, 311, 312 i 313 w ilości 8 sztuk; 

8) obwodu łowieckiego nr 310 w ilości 3 sztuki; 

9) obwodu łowieckiego nr 314 i 319 w ilości 2 sztuki; 

10) obwodu łowieckiego nr 316 w ilości 2 sztuki; 

11) obwodu łowieckiego nr 317 w ilości 1 sztuka; 

12) obwodu łowieckiego nr 318 w ilości 3 sztuki; 

13) obwodu łowieckiego nr 320 w ilości 2 sztuki; 

14) obwodu łowieckiego nr 321 w ilości 7 sztuk. 

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

przyjęty na terenie gmin: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, 

Siemiatycze i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

  Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Mirosław Tołwiński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 czerwca 2017 r.

Poz. 2469
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