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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W SKIERMEWICACH

Plotr Cgmerski

Panowie Wójtowie Gmin
Bolimów, Głuchów, Godzianów,
Kowiesy, Lipce Reymontowskie,
Maków, Nowy Kawęczyn,
Skierniewice, Słupia
Nasz

znak:

PIWeI.OZZ.5IOI.2.2.2o20r.(3a.

1)

Powiatowy l-ekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje, że zostńo
wydane R)ZP)RZĄDZENIE NR 20/ 2o2o W1JEW)DY ŁÓDZKIEGo z dnią 1 maja 2020 r.
zmieniajqce rozporządzenie ul spraulie zarządzenia odstrzafu sanitarnego d^zikóut na
terenie niektórych obttlodót1.1 łouieckich zlokalizouangch na obszatze uojeulódńua
łódzkiego.

Rozporządzenie powyższe zmienia brzmienie ROZPORZĄDZENIA ./VR
2O2O W},IEWODY ŁÓDZKIEC,O z dnia 7 lutego 2O2O r. ul sprauie zarządzenia
odstrzafu sanitarnego dzikótu ną terenie niektórych obuodóttl łouieckich zlokalŁouangch
na obszarze uojeuództula łódzkiego w ten sposób, że zsvilęlłsza ilośĆodstrzafu
sanitarnego dzIków zarządzonego dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich
zlokaLiz,owartych na obszarze powiatu skiemiewickiego oraz rniasta Skierniewice nr 47,
63,64,78,79,80, 8L,82,83,84, 10O, 1O1,102,103,106,143 do łacznei iloŚci 166
sztuk,
3/

Rozporządzrnie wchodzi w Ęcie z dniern podania do wiadomości publicznej w
sposób ztnyczajowo prąllęty na terenie powiatu skierniewickiego i Skierniewic.

Powiatowy Lekatz Weterlnarii w Skierniewicach uprzejmie prosi

o

ptzekazanle powyższeJ wiadomości wtaz z Rozgotządzeniem w sposób zwyrczaiowo
ptzylęty.
Załąculiki:

R)ZP)RZĄDZENIE NR 2o/202o W}JEW)DY ŁÓDZKIEG) z dnia 1 maja
7D spranuie zarządzenia odstrzahl sanitamego dzikóu na terenie
zlolcalŁouąngch na obsząlze uojeuództtlla łódzkiego .

2 O2

0 r. zmieniające rozporządzenie

niektórych oblllodótll łouieckich

Do wiadomości:
Starosta powiatu skierniewickiego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
tel.: (46)

ul. Miedniewicka 25,96- 100 Skierniewice
833 32 68, fax (46| 832 26 25, e-mail: skiemiewice.miw@wetgiw.gov.pl

:

ROZPORZĄDZENIE NR 2012020
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
zdn\a l maja 2020

r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych
obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego

,"

Na podstawie art,46 ust. 3 pkt 8 i 8c ustawy zdnia 1l marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakńnych zwierząt (Dz,IJ. z20l8;.:p6z:'7967 oraz z2020 r. poz.148) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1.W rozporządzeniu Wojewody Łódzkiego rlr 312020 zdnia 7lutego 2020r. wsprawie zarządzenia
odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich z|okalizowanych na obszarze
wojewódźwałódzkiego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z2020r.poz.916) § l ust. l pkt. 1otrzymuje następujące

brzmienie:

,,§ l. l.Dzierżavłcomlub zuządcom obwodów łowieckich o nr: 1, 2,3,4,5,6,7,8, 9, l0, l1,12, 13,
14,15,16,77,18,19,20,27,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,47,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 5l, 52, 53, 54, 55, 56, 5,7, 58, 59, 60, 6I, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69,70,7l,
,l2,73,74,75,76,77,,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,

l00, l01,102, l03, l04,105,106, l07, l08,109,110, ll),,7l2, l13,114,115,116, l17,118, Il9,720,
l2l, l22, l23, l24, I25, 126,127,128,129, l30,13l, l32,733, l34,135, 136, I37, l38, I39,740,741,
l42,143,144,745,146,14,7,148,149, l50, l51, I52,|53,154, l55, 156,I5,7,158, l59, 160,167,162,
163, 164, 165, 166, 16,7, |68, 169, l70, l7l, l72, I73, 174,775, l76,177,178,179, 180, l8l, l82, l83,
l84, l85,186,188, l89, l90,191,192,193,194,I95,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,
206,207,208,209,2l0,2l1,212,213,2l4,2l5,216,277,220,221,222,223,224,225,226,22,7,228,
229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,24I,242,243,244,245,246,247,248,249,
250,251,252,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,
272,273,274,275,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,
294,295,296,297,298,299,300, 30l, 302,303,304,305,306,30,7,308, 309, 3l0, 3l 1,3I2,3l3,3l4,
315,3|6,3I'1,3l8, 319,320,321,322,323,324,325,326 zlokalizowanych na obszarze wojewódźwa
łódzkiego nakazuj e

się

:

1) przeprowadzenie odstrzału sanitamego dzików na obszarze:

łowieckich nr 184, l85,214,215,216,2l7,243,244,245,
246,247,248,249,269 łącznie w ilości200 sźuk w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.,

a) powiatu bełchatowskiego w obwodach

b)powiatu brzezińskiego wobwodach łowieckich rtr
80 sźuk w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.,

77,97,98,99, l2l, 122łącznie wilości

c) powiatu kutnowskiego w obwodach łowieckich nr l, 2, 3, 4, 5, 6, 'I , 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 77,
18 łącznie w ilościl23 sńlk w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r,,

d)powiatu łaskiego wobwodach łowieckich nr 116, 133, 158, 159, 180, 181, 182, 183,2l2,2I3,
242 łącznie w ilości149 sźuk w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.,

e) powiatu łęczyckiego w obwodach łowieckich

rr 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 41,

42 łącznie w ilości99 sźuk w terminie do dnia 31 maja 2020 r.,

f) powiatu łowickiego w obwodach łowieckich nr 10, l l, 19,20,2I, 30,3l, 32, 33,34, 35, 43, 44,
45 , 46, 6l, 62 łącznie w ilościl 96 sźuk w terminie do dnia 3 0 czerwca 2020 r.,

g)powiatu łódzkiego wschodniego wobwodach łowieckich nr 119, 120, l37,138, l39, l40,
162, 763, 164, 165 łącznie w ilościl3l sżuk w terminie do dnia

3l maja

l4l,

2020 r.,

h) powiatu opoczyńskiego w obwodach łowieckich rlr 202, 204, 205, 206, 223, 225, 226, 22'7, 228,
229,230,255,256,257,278lącznie w ilości22| sńltk w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.,

i)powiatu pabianickiego wobwodach łowieckich nr 90, 117,
w ilości155 sztuk w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.,
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j) powiatu pajęczńsiiiego w obwodach łowieckich nr 264,265,266,267,268,286,287,288,28g,
290, 302, 303, 304, 305, 306, 309 łącznie w ilości255 sźuk w terminie do dnia 30 czerwca
2020 r.,

l86, l88, l89, 190, 19l, lg2,I93, Ig5, 196,
220,22I,222, 224,250, 25l, 252, 254,274, 275,277, 296 i miasta Piotrkowa Trybunalskiego

k) powiatu piotrkowskiego w obwodach łowieckich nr

łącznie w ilości 731 sztuk w terminie do dnia 30 czerwca2020 r.,

l) powiatu poddębickiego w obwodach łowieckich nr 36, 37, 49,50, 5l, 52, 53, 66, 6'7, 68, 69, 70,
87, 88, 89,9l łącznie w ilości1l4 sźuk w terminid'do dnia 30 czerwca2020 r.,
m) powiatu radomszczańskiego w obwodach łowięckich nr 270,271,2'12,273,297,292,

293,294,

295,297,2g8,307,308,3l0,3l1,312,3l3,,3l4:3l5,316,317,318,319,32o,321,322,323,

324,325,326 łącmie w ilości369 sńuk w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.,

n) powiatu rawskiego w obwbdach łowieckich nr 104, 105, l07, L23,I24,144,145,146,I47,I48,
|49,173 łącznie w ilości 175 sźuk w terminie do dnia 37 maja2020 r.,

l09, l l0, l l 7, ll2, 125, 726, l27,
l55, l75, 176, 1,17, l78,208,209,2l0,2l1,235,236,
w terminie do dnia 3l maja 2020 r,,

o) powiatu sieradzkiego w obwodach łowieckich nr 85, 86, 108,

l28, l29, 150,

l5l, l52, l53,

238 łącznie w ilości165 sztuk

154,

p) powiafu skiemiewickiego i m. Skierniewic w obwodach łowieckich nr 47, 63, 64,78,79, 80, 81,
82,83,84, 100, l0l, l02, l03, 106 l43łącznie wilości166sźukwterminiedodnia30czerwca
2020 r.,
q) powiatu tomaszowskiego w obwodach łowieckich ltr

l42,166,167,168, l69, l70,171,172,1'l4,

l94, l97, l98, l99, 200,20|,203łącznie wilości630sźuk wterminie do dnia 30czerwca

2020 r.,
r) powiatu wieluńskiego w obwodach łowieckich nr

237,239, 240,241.,259,260,261,262,263,

281,282, 283, 284, 285, 299,300, 30l łącmie w ilości223 s^lk w terminie do dnia 30 czerwca
2020 r.,

s)powiatu wieruszowskiego wobwodach łowieckich llr 207,231,232,233,234,258,279,
280 łącznie w ilościl38 sźuk w terminie do dnia 30 czerwca 20ż0 r.,
t)powiatu zduńskowolskiego wobwodach łowieckich nr l13, l14, 115, 130,

l79 łącznie w ilości170 sźuk w terminie do dnia 30 czerwca 2020 t.,

l3l,

132, 156, l5'7,

u) powiatu zgierskiego w obwodach łowieckich nr 54, 55, 56, 57,58, 59, 60, 7l, 72,73,74, 75,76,
92, 93, 94, 95, 96 łącznie w ilości177 sńuk w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r," .
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podania do wiadomości publicmej w sposób mvyczajowo
przyjęty na terenie powiatów: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęcryckiego,
łowickiego, łódzkiego wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, Piotrkowa

Trybunalskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, radomszczańskiego, rawskiego, sieradzkiego, Skierniewic,
skierniewickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zdńskowolskiego oraz zgierskiego.
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

WojewódawaŁódzkiego.

zup..WOJEWODY
ŁODZKIEGO
I WICEWOJEWODA
Karol Młynarczyk
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