
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MOŃKACH 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie dodatkowego odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu monieckiego 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8 i ust. 3 oraz art. 47a ust. 1 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 lub zarządcom obwodów łowieckich lub ich części, położonych na obszarze gmin: 

Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne oraz Polskiemu Związkowi Łowieckiemu 

na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) lub 

w otulinach na terenie powiatu monieckiego nakazuje się przeprowadzenie w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. 

do dnia 30 kwietnia 2017 r. odstrzału sanitarnego dzików na obszarze: 

1) obwodu łowieckiego nr 112 / „Łoś” Warszawa w ilości 5 sztuk; 

2) obwodu łowieckiego nr 78, 91, 111, 131/ „Łoś” Mońki w ilości 3 sztuk; 

3) obwodu łowieckiego nr 93, 130/ „Dzik” Białystok w ilości 3 sztuk; 

4) obwodu łowieckiego nr 146/ „Knieja” Białystok w ilości 1 sztuka; 

5) obwodu łowieckiego nr 143/ „Trop” Białystok w ilości 2 sztuk; 

6) obwodu łowieckiego nr 79/ OHZ Nadleśnictwo Rajgród w ilości 4 sztuk; 

7) obwodu łowieckiego nr 109, 127/ „Kaczor” Białystok w ilości 2 sztuk; 

8) obwodu łowieckiego nr 90, 110, 148, 149/ „Głuszec” Białystok w ilości 4 sztuk; 

9) obwodu łowieckiego nr 144/ „Jarząbek” Białystok w ilości 4 sztuk; 

10) objętym formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) lub w otulinach 

w ilości 4 sztuk.”. 

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

przyjęty na terenie gmin: Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki, Trzcianne i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach 

Jerzy Trzonkowski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 1319
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