
ROZPORZĄDZENIE NR 4/2017
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu legionowskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1  pkt 1, 3 lit. b, 4, 8, 10  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266, 470, 
z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 1521) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny, zwany dalej 
„obszarem zagrożonym”, obejmujący miejscowości:     

1) w gminie Nieporęt: Aleksandrów, Beniaminów, Białobrzegi, Józefów, Kąty Węgierskie, Izabelin, 
Michałów Grabina, Nieporęt,  Rembelszczyzna, Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi, Wola 
Aleksandra,  Wólka Radzymińska;

2) w gminie Wieliszew: Michałów Reginów (cześć miejscowości po wschodniej stronie drogi krajowej 61).

§ 2.  Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego tablicami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! Obszar 
zagrożony wścieklizną zwierząt” umieszczonymi przy drogach wjazdowych  na obszar zagrożony.

§ 3.  Na obszarze zagrożonym, nakazuje się: 

1) trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;

2) odstrzał sanitarny lisów wolno żyjących.

§ 4.  Na obszarze zagrożonym zakazuje się: 

1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;

2) przemieszczania psów i kotów z terenu i na teren obszaru zagrożonego bez zezwolenia Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim

§ 5. 1.  Wykonanie nakazu, o którym mowa w § 2, powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt, Wójtowi Gminy 
Wieliszew.

2. Wykonanie nakazu, o którym mowa jest w § 3 pkt 2, powierza się dzierżawcom lub zarządcom 
obwodów łowieckich numer 294 i 314.
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§ 6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie gmin Nieporęt i Wieliszew i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Nowym Dworze 
Mazowieckim

dr n. wet. Maciej Wierzchoń
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