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Warszawa, dn. 29.06.201j.--.:-,?:€Ł. dz. 310/IIZ/2017

Wg rozdzielnika

W dniu 27.06.2017 r. na terenie Republiki Czeskiej zdiagnozowano dwa pierwsze

przypadki wirusa afrykańskiego pomoru świń. Zaistniała sytuacja generuje dodatkowe

zagrozenia dla polskich hodowców trzody

chlewnej

oraz implikacje w prowadzeniu

gospodarki łowieckiej na terenie obwodów łowieckich połudnjowcj
ż:achodniej

Polski.

oraz południowo-

Niezwykle istotnc jcst aby podjąć wysiłek w celu zapobiegnięcia

przedostania się wirusa do naszego kraju z tercnu Czcch. W związku z tą koniecznością,
Minjster Środctwiska 7LwrócH się do

Polskicgo Zwią7ku Łowicckjcgo

(załącznik

1) z

zaleceniem intensyrikowania wykonania rocznych planów łowieckich d|a gatunku jakim j.est
dzik. Dlatego też Zai`ząd Głć>wny PZŁ zwraca się do Kolegów Łowczych Okręgowych z
poleceniem przekazania do kół łowieckich zalecenia Ministra Środowiska zawartego w
piśmic z dnia 28.06.2017 r. Polski Związek Lowjecki. dostryjegając zasadność działań

ukierunkowanych

na

rQzrzedzenie

populacji

dzika

w

południowej

oraz

południowo-

źachodniej Polsce również pragnie zwrócić tiLwagę Kolegów prowadzących gospodarkę

łowiecką na terenie gdzie potencjalnie mogą wystąpić kolejne przypadki oraz ogniska ASF,
na potrzebę ograniczenia liczebności populacji dzika w tym rejonie. Przykład wschodniej

Polski pokazuje jakie restrykcje niesje ze sobą wyznaczenie stref bezpieczeństwa przez

Komisję Europejską. Podjęcic wysiłku w postaei wzmożonego odstrzału może pomóc w
uniknięciu sytuacji analogicznej do tej ze wschodu naszego kraju.

Zalacznik:
1.

Pisrno Ministra środowiska /nak

DLP.VIII.670.5.2015.JC

w sprawic zalccćni.a intcnsytlkflcji oclstrLLiilu d?ików

w 7wiązku 7+ w.\JstąpiL`ni.cm prz};riadków ^Sr

m terenic Repiibliki Czesk;ej:
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QLEri
1.

Zarząd okręgowy pzŁ W Jeleniej Górze;

2.

Zarząd okręgowy pzŁ W Legnicy;
PZŁ, we Wrocławiu;

4.

Zarząd okręgowy pzL w Opolu;

5.

Zarząd okręgowy pzŁ W Katowicach;

6.

Zarząd okręgowy pzŁ W Bielsku Białej;

Do
1.

Pan Aiidrzej Konieczny ~ Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Środowiska;

