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W związku z obowiązującym rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 6 z dnia 29
czerwca 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego
(poz.7148), proszę o podjęcie stosownych działań, które będą miały na celu realizację pozyskania
założonej ilości dzików.
Jednocześnie zwracam uwagę na tryb postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej,
dotyczącego nakładania kar pieniężnych za niewykonanie odstrzału sanitarnego zwierząt, w tym
zwierząt wolno żyjących (dzikich).
W myśl art. 45 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w przypadku zagrożenia
wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania, powiatowy
lekarz weterynarii, w drodze rozporządzenia - aktu prawa miejscowego, może nakazać odstrzał
sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów
łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich).
Analogiczna regulacja została zawarta w art. 46 ust. 3 pkt 8 przedmiotowej ustawy w
odniesieniu do sytuacji, gdy zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt
podlegającej obowiązkowi zwalczania i potrzeba zarządzenia środków, o których mowa w art. 45
ust. 1, występuje na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu i do wydania
rozporządzenia właściwy jest wojewoda. Ponadto, w myśl art. 47 ust. 1 ww. powyższej ustawy
minister właściwy do spraw rolnictwa w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt lub
bezpośredniego zagrożenia jej wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części,
może, w drodze rozporządzenia, zarządzić środki określone w art. 46 ust. 3.
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Jak wynika z art. 85aa ust. 1 pkt 17 ww. ustawy niewykonanie odstrzału sanitarnego
zwierząt na określonym obszarze, wbrew nakazowi odpowiednio powiatowego lekarza weterynarii
lub wojewody, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 0,25 do 1,3 kwoty przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Karą pieniężną w takiej samej wysokości zagrożone jest
niewykonanie odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących (dzikich) na określonym obszarze
przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, wbrew nakazowi odpowiednio powiatowego
lekarza weterynarii lub wojewody (art. 85aa ust. 1 pkt 18 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).
Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, powiatowy lekarz
weterynarii. Ustalając wysokość kar pieniężnych powiatowy lekarz weterynarii bierze pod uwagę
stopień spowodowanego zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt
oraz zakres stwierdzonych naruszeń lub ich stopień oraz przesłanki zawarte w art. 189d ustawy z
dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.
zm.) .
Kolejnym instrumentem przymuszającym, który powinien być brany pod uwagę jest
obowiązek dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego związany z odstrzałem sanitarnym.
Zgodnie z art. 47b ust. 2 ww. ustawy w przypadku niewykonywania przez dzierżawcę obwodu
łowieckiego nakazu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 8-8b lub art. 46 ust. 3 pkt 8-8c, z przyczyn
leżących po jego stronie, dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe lub starosta, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, powiatowego
lekarza weterynarii lub Polskiego Związku Łowieckiego, wypowiada umowę dzierżawy obwodu
łowieckiego.
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