ROZPORZĄDZENIE NR
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia
...... 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie poszukiwań padłych dzików
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8b, 8c i 8j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421)
oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464, z 2021 r. poz. 1561), zarządza się, co następuje:
§ 1. W Rozporządzeniu Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia
2022 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińskomazurskiego (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r. poz. 281), w § 1 ust.
1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich prowadzić
poszukiwania padłych dzików, na terenach swoich obwodów łowieckich położonych
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów bartoszyckiego, braniewskiego,
działdowskiego, elbląskiego, ełckiego, giżyckiego, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego,
mrągowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, oleckiego, olsztyńskiego, ostródzkiego,
piskiego, szczycieńskiego, gołdapskiego, węgorzewskiego oraz Miasta Elbląga Miasta Olsztyn
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie
W rozporządzeniu Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2022 r.
w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r. poz. 281) w § 1 ust. 1 nakazano
poszukiwania padłych dzików dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich oznaczonych
zgodnie z uchwałą Nr XXIl/371/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
29 grudnia 2020 r. w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody
łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1
ustawy Prawo łowieckie (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r„ poz. 326).
Z kolei zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 586) umowy dzierżawy
obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy obowiązują do
dnia 31 marca 2022 r. Dotyczy to więc dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,
oznaczonych zgodnie z uchwałą Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału województwa WarmińskoMazurskiego na obwody łowieckie”.
W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany w ww. rozporządzeniu
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
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z dnia

w sprawie poszukiwań padłych dzików
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8b, 8c i 8j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421)

oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464, z 2021 r. poz. 1561), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich oznaczonych
zgodnie

z

uchwałą

Nr

XXII/371/20

Sejmiku

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego
na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa

w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r.,

poz.

326)

i

położonych

na terenie

województwa

warmińsko-mazurskiego,

prowadzić

poszukiwania padłych dzików, na terenach swoich obwodów, w terminie do dnia 31 lipca

2022 r.
2. Poszukiwania, o których mowa w ust. 1, nakazuje się prowadzić w odstępach

dwutygodniowych.

§ 2. Określa się następujący sposób postępowania ze zwłokami padłych dzików znalezionymi
w trakcie poszukiwań zorganizowanych w oparciu o § 1:

1)

Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, o których mowa
w § 1 ust. 1, niezwłocznie zgłaszać przypadki padnięć dzików powiatowemu lekarzowi

weterynarii właściwemu ze względu na miejsce ich znalezienia w celu pobrania próbek
2)

do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, o których mowa

w § 1 ust. 1, unieszkodliwiać zwłoki padłych dzików według wskazań powiatowego lekarza

weterynarii właściwego ze względu na miejsce ich znalezienia.

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

sposób

zwyczajowo

przyjęty

na terenie

powiatów:

bartoszyckiego,

braniewskiego,

działdowskiego, elbląskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, iławskiego, kętrzyńskiego,

lidzbarskiego,

mrągowskiego,

nidzickiego,

nowomiejskiego,

oleckiego,

olsztyńskiego,

ostródzkiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego oraz Miasta Elbląg i Miasta Olsztyn,
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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Uzasadnienie
Afrykański pomór świń jest zakaźną, wysoce zaraźliwą, chorobą, na którą chorują świnie
i dziki. Z mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) afrykański pomór świń jest chorobą
podlegającą obowiązkowi zgłaszania i zwalczania.

Rezerwuarem choroby są dziki. Bardzo niebezpiecznym źródłem zakażeń są zwłoki padłych

dzików udowodniono bowiem, iż czynnik zakaźny wywołujący afrykański pomór świń

się

charakteryzuje

długą,

nawet

przeżywalnością

wielomiesięczną,

i

aktywnością,

tak więc zwłoki padłych dzików lub ich szczątki są szczególnie groźne i należy eliminować

je ze środowiska.
Straty związane z wystąpieniem choroby wynikają z bezpośrednio z załamania produkcji

chorych zwierząt, ich upadków, zakazu handlu towarami z terenów dotkniętych epizootią
oraz międzynarodowych restrykcji handlowych o charakterze zakazu importu towarów
pochodzących ze świń i dzików z terenów wystąpienia choroby lub wręcz z kraju jej wystąpienia.
Zwierzęta, które przechorowały chorobę nigdy nie wracają do pierwotnego stanu zdrowia

oraz stanu produkcyjności. Ponadto w trakcie spadku odporności w okresie trwania choroby
dochodzi do licznych zakażeń wtórnych, które dodatkowo przedłużają okres trwania choroby.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 8b, 8c i 8j w/w ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wojewoda, w przypadku

wystąpienia lub

wystąpienia

choroby

zakaźnej

podlegającej

obowiązkowi

zagrożenia
zwalczania,

na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu może, w drodze rozporządzenia - aktu
prawa

miejscowego,

nakazać

poszukiwania

padłych

zwierząt

oraz

określić

sposób

zagospodarowania zwłok zwierząt łownych. Biorąc pod uwagę, że do zadań Polskiego Związku
Łowieckiego,

zgodnie

z art.

34

pkt

lla ustawy

z dnia

13

października

1995

r.

Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, 2320, z 2021 r. poz. 1718, 2112) należy

m.in. podejmowanie działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się
chorób zakaźnych zwierząt łownych, w związku z art. 8 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy (gospodarka

łowiecka jest prowadzona w obwodach łowieckich przez dzierżawców albo zarządców
na zasadach określonych w ustawie) przyjęto, że odpowiednio dzierżawców albo zarządców

obwodów łowieckich należy zobowiązać do zaangażowania się w poszukiwania, zgłaszanie oraz

unieszkodliwianie zwłok padłych dzików.

Ten sposób postępowania i wybór miejsc prowadzenia poszukiwań pozwoli wyeliminować
lub ograniczyć ryzyko rozprzestrzenienia się choroby na sąsiednie tereny, jeszcze nieobjęte
afrykańskim pomorem świń. Takie postępowanie jest też zgodne z dokumentem „Znowelizowane

podejście do kontroli i zwalczania ASF u dzików”.
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