
W ślad za Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 25 luty 2020 dotyczącym  odstrzału 
sanitarnego na terenie woj. śląskiego Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice , w związku z 
pojawieniem się wielu wątpliwości, wyjaśnia: 

1. Do odstrzału sanitarnego upoważnia jedynie umowa zawarta  pomiędzy dzierżawcą 
obwodu łowieckiego, a właściwym Powiatowym Inspektorem Weterynarii. 

2. Ilość dzików przewidzianych do pozyskania w ramach odstrzału sanitarnego jest połową 
zrealizowanego planu   pozyskania dzika w roku 2019 (liczonego od 1 stycznia do 31 grudnia 
2019.) 

3.  W ramach wynagrodzenia odstrzału sanitarnego obowiązują następujące stawki w 
przypadku: 

a. samic od 30 kg- 650 zł brutto,  

b .pozostałych dzików niewymienionych w literze a- 300 zł brutto 

Wynagrodzenie  od PIW przyjmuje dzierżawca obwodu zgodnie z wystawioną fakturą i 
kompletną dokumentacją odstrzału sanitarnego ( wynikającą z umowy z PIW) 

Koło zgodnie z obowiązującym prawem wypłaca myśliwemu zryczałtowane koszty 
poniesione  na dokonanie odstrzału sanitarnego w wysokości 80 % wartości wynagrodzenia 
wypłaconemu kołu za dokonanie odstrzału jednego dzika. 

4. Tusze pozyskanych dzików w ramach odstrzału sanitarnego podlegają: 

- zagospodarowaniu na tzw. użytek własny 

- zutylizowaniu ( na koszt myśliwego) 

- wprowadzenia ich do obrotu ( strefa biała wolna od ASF) po spełnieniu przewidzianych 
prawem identyfikacji , udokumentowanej oceny w formie oświadczenia oraz spełnienia 
wszystkich pozostałych kryteriów – patrz wytyczne GLW z dnia 13 luty 2020 

5. Zwracam się z prośbą do dzierżawców obwodów o: 

- wprowadzenie odstrzałów sanitarnych w obwodach natychmiast po podpisaniu umowy z 
PIW 

- równoczesne wypisywanie upoważnień na odstrzał indywidualny w ramach  realizacji 
Rocznego Plany Łow.( aby stworzyć warunki do ekonomicznego zagospodarowania tuszy, w 
przypadku braku chęci zabrania jej przez myśliwego na tzw. użytek własny). 

6. Odstrzały sanitarne powinny być wykonane do 30 czerwca br. 

7.Przy wykonywaniu polowania sanitarnego dopuszcza się broń palną wyposażoną w tłumik 
huku lub przystosowaną do strzelania z użyciem tłumika huku. 



Jednocześnie przypominam, że w ramach obowiązującej specustawy zgodnie z art.4 ust. 3 
Minister d./s Środowiska określi w drodze Rozporządzenia tryb składania i rozpatrywania 
wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich, oraz kryteria oceny tych wniosków i 
wnioskodawców, uwzględniając wymagania prowadzenia prawidłowej gospodarki łow. i 
działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych 
zwierząt łownych. 

Zważywszy na rangę zadania proszę Kolegów o motywację w jego wykonaniu, a  wszelkie 
decyzje o wstrzymywaniu odstrzału dzików lub też  o świadomym ich ograniczaniu będą z 
nadzoru uchylane i dyscyplinowane. 

Uwaga: 

Dziki z odstrzału sanitarnego powinny być uwzględnione w  druku rocznego Planu 
Łowieckiego w rubryce – odstrzał sanitarny, w kolumnie 8 strona 3  
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