
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 17 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 5 grudnia 2022 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 i z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 59 ust. 1 

ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 135, poz. 655 oraz poz. 1504), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie 

odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2022 r. 

poz. 2453, poz. 3307, poz. 4016 oraz poz. 4633) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 wiersz (lp.) 262 i 276 otrzymuje brzmienie: 

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  

262. 275 Koło Łowieckie Jeleń 

Myślibórz 

powiat 

myśliborski, 

powiat pyrzycki 

Gmina Myślibórz, 

Gmina Lipiany 

37 

276. 290 Wojskowe Koło 

Łowieckie Dublet 

Szczecin 

powiat 

myśliborski, 

powiat gryfiński 

Gmina Dębno, 

Gmina 

Boleszkowice, 

Gmina Mieszkowice 

36 
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2) w załączniku nr 4 wiersz (lp.) 1 otrzymuje brzmienie: 

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. 256. Koło Łowieckie 

Dolina Płoni Barlinek 

powiat pyrzycki, 

powiat 

stargardzki, 

powiat 

myśliborski 

powiat 

choszczeński 

Gmina Przelewice, 

Gmina Dolice, 

Gmina Barlinek, 

Gmina Pełczyce 

30 

§ 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 rozporządzenia nr 7/2022 Wojewody 

Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie 

województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2022 r. poz. 2453, poz. 3307, poz. 4016 oraz 

poz. 4633). 

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

   
Wojewoda Zachodniopomorski 

 

Zbigniew Bogucki 
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