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Zarządy 

kół łowieckich 

 

 

 

Nawiązując do komunikatu nr 3/2019 z dnia 01.04.2019 roku w którym 

informowaliśmy zarządy kół łowieckich o wprowadzeniu strefy WAMTA uprzejmie informuję, 

że za dziki pozyskane w tej strefie w ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej dzierżawcy 

obwodów łowieckich otrzymują zryczałtowany koszt pozyskania dzika w wysokości: 

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) unieszkodliwienia tusz dzików, o których mowa w pkt 2, wraz ze wszystkimi 

częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym transportu do przedsiębiorstwa lub 

zakładu w rozumieniu art. 24 rozporządzenia nr 1069/2009. 
 

Do niniejszego pisma załączamy informację Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii                 

w Łodzi, która określa jaki dokument i w jaki sposób należy złożyć do powiatowego lekarza 

weterynarii w celu otrzymania zwrotu kosztów za pozyskane dziki. Z uwagi na to, że granice 

strefy WAMTA określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

wprowadzenia „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem 

wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej 

zwalczanie” i zamyka się granicami gmin podajemy, które gminy na terenie piotrkowskiego 

okręgu łowieckiego znajdują się w strefie WAMTA: 

1. powiat opoczyński (gmina Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, 

Poświętne, Sławno, Żarnów), 

2. powiat tomaszowski (gmina Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, 

Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Żelechlinek, gmina 

miejska Tomaszów Mazowiecki), 

 



 

3. powiat piotrkowski (gmina Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Łęki Szlacheckie, 

Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wolbórz oraz Miasto Piotrków Trybunalski). 

 

W załączeniu do pisma przesyłamy dokument dochodzenia epizootycznego (DDE)  

na podstawie którego rozlicza się pozyskane dziki w strefie WAMTA. 

Zarząd koła łowieckiego jest odpowiedzialny za prawidłowe dokumentowanie 

pozyskanych dzików w strefie i okresowe kontrolowanie myśliwych wykonujących polowanie. 

 
Darzbór 

 

 


