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ROZPORZĄDZENIE NR 1
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁEJ PODLASKIEJ
z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Janów Podlaski i części terenu gminy
Rokitno
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014r.,poz.1539);
zarządza się, co następuje
§ 1. Uznaje się za zagrożony wścieklizną zwierząt, obszar obejmujący część terenu gminy Janów Podlaski
i część terenów gminy Rokitno ograniczony:
- od strony zachodniej od rzeki Bug linią drogi przez Wygodę do Janowa Podlaskiego następnie linią drogi
Janów Podlaski – Biała Podlaska do miejscowości Klonownica Mała,
- od strony południowej – linią drogi Klonownica Mała do Klonownicy Dużej i przez Rokitno do Pokinianki,
- od strony wschodniej – linią drogi Pokinianka-Cieleśnica do Kolonii Derło i do Woroblina, następnie linią
drogi polnej w kierunku północnym do rzeki Bug,
- od strony północnej – linią graniczną rzeki Bug w kierunku zachodnim do lini drogi przez Wygodę do
Janowa Podlaskiego.
§ 2. W okręgu zagrożonym, o którym mowa w § 1 wprowadza się zakazy i nakazy.
1. Zakazuje się:
1) urządzania polowań i odłowów zwierząt łownych, bytujących w skupiskach leśnych i na terenie upraw
rolnych,
2) przywozu i wywozu psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt
towarzyszących z terenu obszaru i na teren obszaru zagrożonego bez uzyskania uprzedniego zezwolenia
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej
3) pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez
nadzoru.
2. Nakazuje się:
1) utrzymywanie w obejściach psów na u więzi, zaś kotów w zamknięciu;
2) poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie;
3) wywieszenie przez wójtów gmin położonych w obszarze zagrożonym przy drogach publicznych ogłoszenia
o następującej treści: „UWAGA! WŚCIEKLIZNA ZWIERZĄT!”
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§ 3. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na
danym terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców
obwodów łowieckich.
§ 4. Wójtowie Gmin Janów Podlaski, Rokitno powiadomią ludność o zakazach i nakazach wynikających
z niniejszego rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych ośrodkach masowego
przekazu i rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędów Gmin Janów Podlaski, Rokitno.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
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