
 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 15/2021 
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 12 maja 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików 
na terenie województwa zachodniopomorskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 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), na 
wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie 
odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. 
poz. 1467) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej 
obowiązkowi zwalczania – afrykańskiego pomoru świń uznaje się teren wchodzący w skład obwodów 
łowieckich położonych w województwie zachodniopomorskim, określonych w załącznikach nr 1 oraz nr 
2 do rozporządzenia.”;; 

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje oznaczenie: „Załącznik nr 1 do rozporządzenia Nr 12/2021 
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r.”; 

3) dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie gmin położonych na obszarze, o którym mowa w § 1. 

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Wojewoda Zachodniopomorski 

 
 

Zbigniew Bogucki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 maja 2021 r.

Poz. 2090



Załącznik do rozporządzenia  
Nr 15/2021 Wojewody 
Zachodniopomorskiego  
z dnia 12 maja 2021 r.  

 

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Nr 

12/2021 Wojewody 

Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 

2021 r. 

 

Obszary objęte odstrzałem sanitarnym dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 

Lp. Numer 
obwodu 
łowieckiego 

Dzierżawca/Zarządca 
obwodu łowieckiego 

Powiaty, na 
terenie których 
znajduje się 
obwód łowiecki 

Gminy, na terenie 
których znajduje się 
obwód łowiecki 

Liczba dzików do 
odstrzału 
sanitarnego w 
poszczególnych 
obwodach 
łowieckich  

1. 273 Koło Łowieckie 
SOKÓŁ  Szczecin 

powiat gryfiński 
 
 
 
 
 

Gmina Chojna, 
Gmina Trzcińsko – 
Zdrój 

157 

2. 279 Koło Łowieckie 
KNIEJA Witnica 

powiat gryfiński, 
powiat 
myśliborski 
 
 
 
 

Gmina Moryń, 
Gmina Chojna, 
Gmina Trzcińsko – 
Zdrój, Gmina 
Dębno 

311 

3. 281 Koło Łowieckie 
TROP  Szczecin 
 

powiat gryfiński 
 
 
 

Gmina Cedynia 

188 
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