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ROZPORZĄDZENIE NR 1.2019
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8b, w związku z art. 47 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Nakazuje się Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w Kielcach przeprowadzenie odstrzału
sanitarnego 100 sztuk dzików na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz zagospodarowanie tusz
odstrzelonych dzików poprzez utylizację lub przeznaczenie na użytek własny myśliwego.
2. Ustala się następujące warunki odstrzału sanitarnego dzików:
- przebywanie na terenie Parku należy ograniczyć do niezbędnego minimum koniecznego do wykonania
odstrzału;
- odstrzał należy prowadzić poza obszarem ochrony ścisłej;
- należy zachować bezpieczną odległość od szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych;
- należy zachować szczególną ostrożność w czasie wykonywania odstrzału z uwagi na trwający lub mogący
trwać okres lęgowy ptaków w późniejszym terminie;
- odstrzał sanitarny należy ograniczyć do 100 szt.;
- na terenie Parku nie należy wykładać karmy celem nęcenia zwierząt, prowadzić nagonki oraz
wykorzystywać psów myśliwskich;
- z realizacji odstrzału należy przedłożyć sprawozdania zawierające w szczególności czas przebywania na
terenia Parku, miejsce, datę i godzinę odstrzału oraz liczbę odstrzelonych dzików;
- w celu zachowania bezpieczeństwa, odstrzał sanitarny należy prowadzić w miejscach wyznaczonych przez
Dyrektora Parku.
§ 2. Odstrzału sanitarnego należy dokonać nie później niż do 31 maja 2019 r.
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§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach ( http://bip.piw.kielce.pl/) oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie Świętokrzysskiego Parku Narodowego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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