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  W następstwie wejścia w życie rozporządzenia Wojewody 

Mazowieckiego nr 9 z dnia 19 maja 2018r. w sprawie odstrzału sanitarnego 

dzików na terenie województwa mazowieckiego (poz. 5494), zmienionego 

rozporządzeniem nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018r., 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie 

województwa mazowieckiego (poz. 5655) Powiatowy Lekarz Weterynarii – 

właściwy dla powiatów płockiego i gostynińskiego, informuje, co następuje: 

Zasady ogólne: 

 Odstrzał sanitarny dzików obowiązuje zarówno w strefie/obszarze 

ochronnym (gminy: Wyszogród i Mała Wieś) oraz w strefie/obszarze wolnym 

(pozostałe gminy powiatu płockiego i powiatu gostynińskiego); 

 Odstrzał sanitarny ma być wykonany do dnia 31 marca 2019r. 

 Odstrzał sanitarny nie jest polowaniem, ale jest wykonywany wg przepisów 

prawa łowieckiego oraz przepisów określających zasady i warunki 

wykonywania polowania; 

 Na potrzeby wykonania odstrzału sanitarnego musi być prowadzona 

odrębna ewidencja pobytu myśliwych w łowisku oraz odrębna ewidencja 
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pozyskania, a także osobne upoważnienie do wykonywania odstrzału 

sanitarnego dzików; 

 Osobom uprawnionym do wykonywania polowania wykonującym odstrzał 

sanitarny przysługuje zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć 

służbowych w dniu, w którym wykonują ten odstrzał. Należy uprzedzić 

pracodawcę o przewidywanym okresie nieobecności w pracy, uzgodnić z 

nim termin tej nieobecności oraz udokumentować wykonywanie odstrzału 

sanitarnego (pisemne oświadczenie Koła Łowieckiego). Łączny wymiar 

zwolnień z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w danym roku 

kalendarzowym. Za czas zwolnienia od pracy zachowane jest prawo do 

wynagrodzenia ustalonego na zasadach dotyczących ustalania 

wynagrodzenia przysługującego za urlop wypoczynkowy; 

 Dokumentacja utylizacji dzików odstrzelonych jest przechowywana przez 

Koło Łowieckie przez okres 5 lat. 

Zasady postępowania po dokonaniu polowania indywidualnego i  

odstrzału sanitarnego dzików w strefie/obszarze ochronnym: 

 Tusze dzików odstrzelonych w polowaniu indywidualnym oraz w ramach 

odstrzału sanitarnego podlegają badaniu w kierunku wykluczenia 

afrykańskiego pomoru świń i do czasu otrzymania wyników badań 

pozostają w chłodniach, zlokalizowanych w miejscowości Chylin 54a, gm. 

Mała Wieś (punkt skupu dziczyzny); 

 Tusze dzików odstrzelonych w polowaniu indywidualnym oraz w ramach 

odstrzału sanitarnego: po uzyskaniu wyników badań ujemnych są 

przeznaczone na użytek własny myśliwego (po badaniu na włośnie) lub do 

utylizacji, po uzyskaniu wyników badań dodatnich – wyłącznie do 

utylizacji; 

 Tusze dzików odstrzelonych w polowaniu indywidualnym oraz w ramach 

odstrzału sanitarnego pozostające w chłodniach są znakowane przy 

przyjęciu tuszy do chłodni (pula opasek z numerami dostępna w chłodni), 

myśliwy jest zobligowany do uzupełnienia dokumentacji (druki dostępne w 

chłodni): 

A) Dokument dochodzenia epizootycznego 
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B) Świadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia dzikiego 

C) Oświadczenie myśliwego 

Zasady postępowania po dokonaniu odstrzału sanitarnego dzików w 

strefie/obszarze wolnym: 

 Tusze dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego w 

strefie/obszarze wolnym (wszystkie gminy powiatu gostynińskiego oraz 

wszystkie gminy powiatu płockiego, z wyjątkiem gmin: Wyszogród i Mała 

Wieś) nie podlegają badaniom w kierunku wykluczenia afrykańskiego 

pomoru świń i mogą być przeznaczone wyłącznie do użytku własnego 

myśliwego (po badaniu na włośnie) lub utylizacji; 

 Tusze dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego są znakowane 

przy pomocy opaski z numerem, zakładanej na ścięgno Achillesa, koła 

łowieckie wymienione w rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego 

otrzymują pulę opasek z niepowtarzalnymi numerami; 

 Myśliwy po dokonaniu odstrzału sanitarnego wypełnia protokół wykonania 

odstrzału sanitarnego zwierzęcia dzikiego, wykonuje zdjęcie tuszy dzika, 

aby dokumentowało ono numer z założonej opaski oraz płeć i wielkość 

tuszy (szczególnie dotyczy samic o wadze powyżej 30 kg po wypatroszeniu); 

 Protokół musi być podpisany czytelnie przez myśliwego oraz przez osobę, 

która poświadczy dane wpisane do protokołu (osoba wyznaczona przez koło 

łowieckie); 

 Protokół wraz ze zdjęciem musi być dostarczony do siedziby PIW w Płocku, 

ul. Piękna 6 (w uzgodnionej formie); 

 Fakt dokonania odstrzału sanitarnego musi być zgłoszony Powiatowemu 

Lekarzowi Weterynarii w Płocku następnego dnia do godziny 10.00: 

- lek. wet. Marek Sankiewicz PLW w Płocku – tel. 607 102 604 

- lek. wet. Magdalena Krzemińska PIW w Płocku – tel. 603 330 976 

- lek. wet. Jan Madej PIW w Płocku – tel. 601 343 637; 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku zastrzega sobie prawo do żądania 

okazania tuszy bez podania przyczyny. 

Zasady finansowania odstrzału sanitarnego dzików: 
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 Za każdą sztukę dzika odstrzelonego w ramach odstrzału sanitarnego 

przysługuje ryczałt wskazany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie wysokości ryczałtu za 

wykonanie odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. z 2016r., poz. 2172) 

 Kwoty ryczałtu w strefie/obszarze ochronnym wynoszą:  

A) Za samicę dzika, której masa tuszy po wypatroszeniu wynosi co 

najmniej 30 kg – 482 zł brutto 

B) Za dzika innego niż samica określona w lit. A) – 398 zł brutto; 

 Kwoty ryczałtu w strefie/obszarze wolnym wynoszą: 

C) Za samicę dzika, której masa tuszy po wypatroszeniu wynosi co 

najmniej 30 kg -  367 zł brutto 

D) Za dzika innego niż samica określona w lit. C) – 283 zł brutto; 

 Koło Łowieckie wystawia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii fakturę lub 

rachunek za dziki odstrzelone w ramach odstrzału sanitarnego w cyklach 

miesięcznych – do 10.dnia następnego miesiąca za dziki odstrzelone w 

miesiącu poprzednim; 

 Do faktury lub rachunku Koło Łowieckie dołącza oryginały protokołów 

wykonania odstrzału sanitarnego; 

 W świetle obowiązujących przepisów kwota ryczałtu jest podzielona: 80 % 

kwoty ryczałtu przysługuje myśliwemu, który dokonał odstrzału 

sanitarnego i 20% dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego; 

 Ryczałt wypłacony będzie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na 

rachunek Koła Łowieckiego, które przekaże odpowiednią kwotę myśliwym, 

którzy dokonali odstrzału sanitarnego.  

 

 

 

 


