
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁĘCZNEJ 

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 

7 sierpnia 2017 r. 

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 2017 r. poz. 1855) w związku z decyzją wykonawczą Komisji 

(UE) 2017/2166 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE 

w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń 

w niektórych państwach członkowskich, zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej z dnia 7 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin: Ludwin, Puchaczów, Łęczna, Milejów, 

Cyców powiatu łęczyńskiego obejmujących obwody łowieckie nr 125, 126, 139, 127, 140, 141, 128, 113 (Dz. 

Urz. Woj. Lub. poz. 3285) § 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Dzierżawcom lub zarządcom obwodów 

łowieckich lub ich części: nr 125, 126, 139, 127, 140, 141, 128, 113, położonych na terenie gmin: Ludwin, 

Puchaczów, Łęczna, Milejów, Cyców, powiatu łęczyńskiego nakazuje się: 1) przeprowadzenie odstrzału 

sanitarnego dzików na obszarze obwodów obejmujących ww. gminy w ilości 249 sztuk dzików z podziałem na 

odstrzał 27 szt. dzików w obwodzie nr 125 - koło łowieckie Przepiórka nr 36, 35 szt. dzików w obwodzie 126 - 

koło łowieckie Knieja nr 7, 31 szt. dzików w obwodzie 139 - koło łowieckie Przepiórka nr 36, 27 szt. dzików 

w obwodzie 127 - koło łowieckie Bażant nr 53, 32 szt. dzików w obwodzie 140 - koło łowieckie Jeleń nr 3, 

27 szt. dzików w obwodzie 141 - koło łowieckie Hubertus nr 11, 32 szt. dzików w obwodzie 128 - koło 

łowieckie Szarak nr 1, 38 szt. dzików w obwodzie 113 - koło łowieckie Szarak nr 1, w terminie do dnia 

28 lutego 2018 r.” 

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego 

przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin wymienionych w § 1. 

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

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

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Łęcznej 

 

Jarosław Bliźniuk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 grudnia 2017 r.

Poz. 5556
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