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Zarządzenie Nr 21/2019
z dnia 7.05.2019
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w sprawie realizacji odstrzału sanitarnego (Sus scrofa) na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz.
1614 z późn. zm.), wprowadza się zasady odstrzału sanitarnego na terenie Świętokrzyskiego Parku
Narodowego:
§1
Na podstawie
- art. 15 ust. 1 pkt 4) i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r.
poz. 1614),
- ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U z 2018 r. poz. 2033 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków
polowania i znakowania tusz (Dz. U. z 2005r., poz. 548 ze zm.)
- rozporządzenia nr 1.2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 15.04.2019 r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. poz. 1872) w sprawie
zarządzenia odstrzału sanitarnego na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego

oraz

kolejnych aktualnych rozporządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach,
- ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967),
- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 w sprawie wprowadzenia w
2019 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń
wirusem wywołującym pomór świń i poszerzenia wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczania”
(Dz.U. z 2019, poz. 598)
- upoważnienia z dnia 30 kwietnia 2019 wystawionego przez Polski Związek Łowiecki dla Pana Jana
Reklewskiego

–

dyrektora

ŚPN,

do

koordynacji

wszelkich

czynności

związanych

z

przeprowadzaniem odstrzału sanitarnego
zarządza się zasady odstrzału sanitarnego na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
§2
Wykonywanie odstrzałów sanitarnych na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (dalej ŚPN)
możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnego upoważnienia dyrektora ŚPN. Odstrzał sanitarny
realizowany jest przez

myśliwych – członków Polskiego Związku Łowieckiego, przeszkolonych w

zakresie obowiązujących zasad bioasekuracji. Upoważnienie do wykonywania odstrzałów sanitarnych
wydawane jest myśliwym na czas określony w rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Kielcach, nie dłużej jednak niż na dwa miesiące. Upoważnienie do odstrzału po upływie terminu
ważności oraz wypełnieniu części sprawozdawczej należy zwrócić do Dyrekcji ŚPN przed pobraniem
następnego upoważnienia, nie później niż 7 dni kalendarzowych po upływie terminu ważności. Dla
każdego zabitego dzika należy wypełnić druk o nazwie: - Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie
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danych dotyczących odstrzelonego/martwego dzika., część 1. Dokument ten należy zwrócić razem z
upoważnieniem do odstrzału. Wzór upoważnienie do dokonania odstrzału sanitarnego, stanowi załącznik nr
1 do niniejszego zarządzenia
§3
Osoby dokonujące odstrzałów sanitarnego zobowiązane są do złożenia oświadczenia na formularzu
upoważnienia do dokonania odstrzału sanitarnego na obszarze ŚPN, o zapoznaniu się z przepisami
niniejszego zarządzenia oraz zasadami odstrzału sanitarnego zawartymi w rozporządzeniem nr 1.2019
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 15.04.2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. poz. 1872) w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego na
obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego i zobowiązują się do ich przestrzegania.
§4
Myśliwi wykonujący odstrzał sanitarny dzików na terenie ŚPN zobowiązani są do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa, przepisów dotyczących ochrony przyrody, przepisów porządkowych obowiązujących na
terenie ŚPN, przepisów prawa łowieckiego, reguł etyki łowieckiej oraz obowiązujących zasad
bioasekuracji. Ze względu na duży ruch turystyczny w ŚPN myśliwi wykonujący odstrzał maja
bezwzględny obowiązek zwracania szczególnej uwagi na dokładne rozpoznanie celu.
§5
Myśliwy wykonujący odstrzał sanitarny dzików na terenie ŚPN ma obowiązek osobiście zgłoście się u
leśniczego obwodu ochronnego ŚPN na terenie którego będzie realizował odstrzał i przedstawić
upoważnienie na odstrzał sanitarny w ŚPN wraz z ważną legitymacją PZŁ i aktualnym pozwoleniem na
broń myśliwską. Powyższe dokumenty jest obowiązany okazywać każdorazowo w przypadku spotkania
w terenie pracowników Służby Parku. Leśniczy obwodu ochronnego zapoznaje myśliwego z terenem do
realizacji odstrzału sanitarnego, zapoznaje z granicami przyległych obszarów ochrony ścisłej i innymi istotnymi
szczegółami. Myśliwy nie może wprowadzać na teren ŚPN osób towarzyszących.
§6
Myśliwy upoważniony do wykonania odstrzału sanitarnego zobowiązany jest za każdym razem zgłosić
swój pobyt na terenie ŚPN w obwodzie ochronnym, zgodnym z wystawionym upoważnieniem. Każdy
pobyt myśliwego musi być odnotowany w książce ewidencji myśliwych.

Dla

każdego obwodu

ochronnego (Dębno, Podgórze, Święta Katarzyna, Święty Krzyż, Dąbrowa, Klonów, Chełmowa Góra)
prowadzi się oddzielną książkę ewidencji pobytu myśliwych uprawnionych do dokonania odstrzału
sanitarnego w ŚPN zwaną dalej „książką ewidencji”, która jest zgodna z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i
znakowania tuszy. Książka ewidencji, jest udostępniona i przechowywana w specjalnej skrzynce przy
siedzibie leśniczego odpowiedniego obwodu ochronnego. Wpis do książki ewidencji dotyczący terminu
rozpoczęcia odstrzałów sanitarnych musi być dokonany przed ich rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż
24 godziny przed tym rozpoczęciem. Druk upoważnienia do odstrzału jest imienny i nie może być
odstępowany innej osobie.
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§7
Wpisów w książce ewidencji danego obwodu ochronnego mogą dokonywać wyłącznie myśliwi
posiadający upoważnienie Dyrektora ŚPN do dokonania odstrzału sanitarnego lub osoby upoważnione
przez dyrektora Świętokrzyskiego

Parku Narodowego

do dokonywania wpisów. Osobami

upoważnionymi przez Dyrektora do dokonywania wpisów w książce ewidencji są właściwi miejscowo
leśniczowie obwodów ochronnych, a w czasie ich nieobecności osoby ich zastępujące.
§8
W miejscu wskazanym w książce ewidencji jako miejsce wykonywania odstrzału sanitarnego nie może w
tym samym czasie przebywać inny myśliwy, bez zgody myśliwego wykonującego odstrzał sanitarny w
tym miejscu.
§9
Osoba dokonująca odstrzału sanitarnego obowiązana jest do niezwłocznego poinformowania
właściwego miejscowo leśniczego obwodu ochronnego o użyciu broni, a w przypadku pozyskania
zwierzyny o gatunku, płci, ilości oraz godzinie dokonania odstrzału. Odstrzał zwierzyny musi być
potwierdzony wpisem do upoważnienia, przed podjęciem czynności transportowych.
§ 10
Myśliwy może zagospodarować tuszę na własny użytek. W takim przypadku myśliwy ma obowiązek
wpłacenia należności za tuszę dzika. Cena za 1 kg dzika to 1 ,00 zł/netto bez względu na klasę jakości
tuszy. Z ważenia tuszy sporządza się protokół podpisany przez leśniczego obwodu ochronnego lub
osobę go zastępująca oraz osobę która wykonała odstrzał.

Opłata zostaje naliczona na podstawie

protokołu ważenia. Wzór protokółu ważenia załącznik nr 2. Osoba kupująca tuszę w ŚPN jest
zobowiązana do przeprowadzenia badań weterynaryjnych własnym staraniem. Kopie wyników badań
weterynaryjnych należy dostarczyć przy zwrocie wypełnionego upoważnienia do wykonania odstrzału
redukcyjnego. W przypadku nie zagospodarowywania tuszy na użytek własny,

tusze z odstrzału

sanitarnego podlegają utylizacji.
§ 11
Myśliwym wykonujący odstrzał sanitarny w okresie obowiązywania rozporządzenia

Powiatowego

Lekarza Weterynarii w Kielcach, przysługuje ryczałt za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików zgodny
z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości
ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.
§ 12
Myśliwy dokonujący odstrzału sanitarnego dzika na terenie ŚPN może otrzymać zaświadczenie
potwierdzające wykonanie przez myśliwego odstrzału sanitarnego w danym dniu, po wcześniejszym
uzgodnienie z Dyrektorem Parku oraz swoim pracodawcą.
§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/
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załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21
Dyrektora
Świętokrzyskiego
Parku
Narodowego z dnia7.05.2019.
.

Pieczęć ŚPN

Upoważnienie do wykonania odstrzału sanitarnego
Druk ścisłego zarachowania nr……../…… r.

Dane dotyczące myśliwego:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………..
Numer legitymacji PZŁ…………………………………………………………….
Miejsce wykonywania odstrzału sanitarnego:
Nazwa obwodu ochronnego:
……………………………………………………..
Upoważnienie do odstrzału sanitarnego:
dzik
szt

Data wydania upoważnienia:
Upoważnienie jest ważne do dnia:

…………………………………………………………….
……………………………………………………….

3. Inne wskazówki i zalecenia związane z wykonaniem odstrzału

Upoważniam do wjazdu samochodem na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego drogami
wyznaczonymi przez leśniczego obwodu ochronnego w celu przetransportowania tuszy odstrzelonej
zwierzyny.
.........................
Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Oświadczam, że zapoznałem się z zarządzeniem Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego w
sprawie realizacji odstrzału sanitarnego (Sus scrofa) na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i
zobowiązuję się do jego przestrzegania.
..........
Podpis myśliwego
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Sprawozdanie z wykonania odstrzału sanitarnego
(Dotyczy wszystkich pobytów w terenie związanych z realizacją
upoważnienia na odstrzał)

Data

*
**

Miejsce
tuszy

pozyskania

Gatunek
rodzaj
zwierzyny
(płeć, wiek)

i

Godz.
dokonania odstrzału*

Ilość
strza
łów*

Sposób
zagospodaro
wania tuszy
**

Należy również podać godzinę oraz ilość ewentualnych strzałów chybionych.
adnotacja o przeznaczeniu jej na użytek własny lub utylizację
.....................
Podpis myśliwego
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Zaobserwowana
zwierzyna
(gatunek,
wiek,
liczba sztuk)

załącznik nr 2
Dyrektora

do Zarządzenia nr…21.

Świętokrzyskiego

Narodowego z dnia7.05.2019.

Obwód Ochronny

Data …………

PROTOKÓŁ
ważenia tuszy nr
Tusza ………………………………………………
Gatunek, płeć……………………………………………………
Pozyskana przez ……………………………………………………..
w dniu ……………………..w oddz………………………
Numer upoważnienia do dokonania odstrzału sanitarnego……………………………….
Waga tuszy wynosi………………..kg
Słownie …………………………………………….kg
Uwagi

Podpis: leśniczy Obwodu Ochronnego
lub osoba go zastępująca

…………………………………..…………

Podpis: osoba wykonująca odstrzał…………. ……………..………………………
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Parku

