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Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie w sprawie 

dokumentowania odstrzału dzików na obszarze WAMTA 

 

   

Zgodnie ze strategią zwalczania ASF na obszarze WAMTA należy:  

1. prowadzić redukcje populacji dzików, zarówno poprzez polowania jak i 

odstrzał sanitarny, 

2. zwiększyć udział samic dzika w obniżaniu populacji tego gatunku zwierząt, 

3. wprowadzić zakaz karmienia dzików. 

Zarówno za dziki pozyskane w ramach odstrzałów sanitarnych jak i za dziki 

pozyskane w ramach polowań Powiatowy Lekarz Weterynarii wypłaca dzierżawcy 

lub zarządcy obwodu łowieckiego kwotę: 

1. 650 zł brutto – za samice przelatki i starsze samice dzika, 

2. 300 zł brutto – za pozostałe dziki. 

Powyższa kwota obejmuje w szczególności zryczałtowane koszty: 

1. polowania i bioasekuracji myśliwego podczas polowania, 

2. pobierania próbek do badań laboratoryjnych od dzików wykazujących 

objawy chorobowe przed odstrzałem, 

3. unieszkodliwiania tusz dzików wraz ze wszystkimi częściami ciała 

odstrzelonych dzików, w tym ich transportu do zakładu utylizacyjnego. 

 

Pleszew,  5 grudnia 2019r. 
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Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich okresowo, nie rzadziej niż raz na 

kwartał, sprawdzają rzetelność dokumentowania przez myśliwych wykonywania 

polowań na dziki na obszarze WAMTA. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii zaś weryfikuje liczbę dzików pozyskanych w 

ramach polowania kontrolując dokumentację prowadzoną przez dzierżawców lub 

zarządców obwodów łowieckich. 

 

Występując do Powiatowego Lekarza Weterynarii o wypłacenie należnych kwot 

za odstrzelone dziki należy przedstawić: 

1. Fakturę wystawioną przez dzierżawcę lub zarządcę, 

2. Dokument dochodzenia epizootycznego (wg załączonego wzoru), 

3. Wyraźne zdjęcie odstrzelonego dzika, 

4. Dokument potwierdzający przeznaczenie tuszy dzika: 

- jeżeli przekazane do skupu – dokument wystawiony przez punkt skupu 

dziczyzny, 

- jeżeli na użytek własny lub potrzeby własne koła – protokół pobrania 

tuszy dzika na użytek własny oraz zaświadczenie o badaniu na włośnie 

metodą wytrawiania, 

- jeżeli do utylizacji – dokument przyjęcia przez podmiot odbierający uppz.  

5. Comiesięczny wykaz dzików odstrzelonych w poszczególnych obwodach 

łowieckich (wg załączonego wzoru) sporządzany przez zarządy kół 

łowieckich, które podpisem potwierdzają wiarygodność podawanych 

informacji. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Procedura postępowania myśliwych w łowisku  
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Załącznik nr 1  

 

Procedura postępowania myśliwych w łowisku, oznaczania i przesyłania 

informacji o odstrzelonych dzikach w strefie WAMTA  

w powiecie pleszewskim 

 

1. Pobrać z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pleszewie oznakowane 

numery plomb. 

2. Po odstrzeleniu dzika złożyć plombę na prawy skok, przeciąć prawą 

małżowinę uszną. 

3. Po wypatroszeniu dzika zrobić zdjęcie tuszy dzika wraz z plombą i 

widocznym 5-cio cyfrowym numerem plomby ( zdjęcei całej tuszy i zdjęcie 

plomby w zbliżeniu) i przesłać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 

Pleszewie na adres email wamta@piwpleszew.pl wraz z pełnym opisem: 

 koło łowieckie 

 obwód  

 płeć 

 waga 

 data odstrzału 

 imię i nazwisko myśliwego 

 miejsce upolowania zgodnie ze współrzędnymi GPS. 

4. Miejsce patroszenia dzika należy zdezynfekować środkami dezynfekcyjnymi 

jak również sprzęt użyty do patroszenia, ręce, buty oraz w przypadku 

polowania z psem – łapy psa. 

5. Patrochy należy zabrać wraz z tuszą z łowiska i oddać do utylizacji. 
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