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PowIATowEGo LEK'ĄRZA wETER\\-.ĄRII w RZES7.owIF.
z dnia I8 czeni.ca 20 L9

r.

rv sprarvie zzrzar]zenia odstrZŻłu sanitarnego dzikórv na tcrenie powiatu rzeszolvskiego.

Na podstarr'ic a]'t'.+5 Llst. ]pkt8. 8b llsla\\'\ Zdnia lImarca ]004r' o oclrlonie zdrorvia
zrvalczaniu chotób zal<aŹn.'ch z:,y-ierzat (Dz. ll'z]0]8r. poz. 1967) zarządza sje. co nasteprije:

Z.,\

]crŻat ofJZ

$ 1' KoŁ.t Lorł'ieckielnu ,.Sokół" ,ł Sokolol'ie N'lałopolskim jako dziel'żarł,c1'' obr'r'odu lor,i'ieckiego nr.12 pk.
Wojskolvell-tu l(ołu ł-or.vicckiemrL Nr ]5.l .,Rogacz" ry Rzeszolvie jal<o dzier'żar.vcv obrr,odLl łoi.vieckie go
nr' 100 pk. Wojskowe mu l{ołu Łorvieckie rrlu Nr' 503 ..Ciettzcrv'' rł, Rzeszorvie '1alro dzierźarvcv obrvodtl

lorł,icckjcgo nr 10 L pl<' Kołrr Łorr'ieckiernu ..Rogacz" rł' Niechrlbt'zu jako t1zier'żarr,cv obrł'ocirL kl,,r' iec!<icgo
llt' li5 pk. KołiL Lorrieckielllu ..tsic1ik" rl'Budzi'*oju 1ako dzicr'żalł cv obrvodrt ]orr,iecl<ieqo ll' i]ó pk. Koł-,r
Łowieckiemu .,Sarenka'' ''v Blazorr'e.j jako dzierżarvcv obwodu loivieckiego nr l27 pk. KoŁu Łowreckiemu
..Szaral<'' lv Błażorvej jako dzlcl'żlircv obrvodu lorvjeciiiego nr l_11 pk- Kołu Łorvleckiemu ,.Sat'enka'' rv ] Iarcie
jal<o cizicrżal cv obrvodu łoi'r'ieckiego tl1 l42 pk' Ko1u Ł o,,ł ieckjemri Leśn]ków .'Dzik" rr' Pl.ze m-v-ś]u
]ako
cizie rżałc.'obwodu ]ol.''icc lijc s.o r'rr' i57 pk. pos1ar1ajec'vnl obił'odv 1orłicckie obcjrlujace glnin1': Kallicli.
Soko1ólv \{ałopolski. Cłogr)rv \lałopolski. Tvczvn. I]lażori'a. Lubenil. Klastrc. Hvżne. C]rrniclnik. Dvnór.r'.
Str'ilcza. Tlzcborł,nisko. t3ogrLchrvała ła terenic porviatu l'zcszor'tskiceo ltakazuje sie:
1

pl'owadzcnic odstrzałl sanitatncgo r]zikórv na obszarze qch obr.vodrirv obejmujqcy'ch \\ \\ !]l11r})'
iLoścr
'ł8 szlLrk dzikólr' z podziałeIll na odstrzlł: 2 szt- rlzikórv rr'oblvodzie łorvicckill nr 42 pk Koło
''r
Łorviccktc ..So],-tjł" w Sokołowie \Ia|opolskrnl. ] s;L. dzikór.v n' obrvodzie łowie ckit-tl nr l00 pk Koło
Lorł'ieckic .'Roqecz'' w Rzeszorr'ie. ]szt. dzikór.v łi, obrł,ocizic ]olr'ieckinr nr 101 pk 1(olo Łorvlcckic
r,v Rzeszorvie. ] szt. dzikóu' w obrr.odzic łorrieckiIlt ru l2_5 pk Koło Łclrr'ieckie
.'Roqacz"
'.Ciettzcw"
rł.'l_iechobrzu, ]2 szt' dzikólr' rł'obrvodzic klił'icckirn nr 126 pk Koło Łowicckic _.I]ielik" r'r' BLrdzirrojLl_
5 szt' dzikór.'"' t' obuodzjc lorvjeckinl nr l27 pk - I{olo Łowieckic -.Sat'enka'' r.v B]ażorł'cj. 5 szr' cizi]rilr.v
rv obrvoc1zie lo,,'vieckjm nr' 1.ł l pk Koło Lolr.'ieckje ..Szala]<" w Błażorvej' 6 szt. c]zjkór.v r.r obrvodzie
łorvicckinr nr L-12 pk l(oło Ło,"vicckjc ..Sal'etrka" lv Harcie. ] szt. dzików ił' obrr,odzic blvjeckiLll

) prze

nr

.2)

l57pk

Koło Łowieckie ,,Dzik"

r.i,

Przenlvślur.vtemliniędo']]sierpnia]0]9r'

za-oospodarowenic tusz odstrzelonvch dzjktirv ptzez ici't Lrtvlizac.je 1ub przeznaczenie do plodukc]i miesa na
uż.'tek rłlasnv'

$ 2. Rozporzadzenie rvchodzi rv życie z dnicn podania do rriadontoŚci publicznej rv sposób zrr 1'czljorr o
przyjęq' ne Let'enic gt-nin: Kanrień. Sokołólv lVIałopolski. Głogóri' \1ałopolski. T-vcz1n. Błażowa, Lubenia.
Krasne. H'u_żne. Chmjelnik. Dynórv. Slvilcza. Trzeborł'nisko. Boguchrvała oraz podleea ogłoszenlrL
i.v Dzicnnikri Urzedorł ;-'ll Wojer,r'ództrła Podkarpackiego'

Polł'iatorrv Lckarz \Yeterynarii rl Rżeszowie
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