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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SIEMIATYCZACH
z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Drohiczyn
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. b, pkt 4, 8 i 10 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342,
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287 oraz z 2014 r. poz. 29)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt na części terenu gminy Drohiczyn ograniczony
następującymi drogami:
1) od strony zachodniej do strony południowej – po linii rzeki Bug od wysokości Putkowic Nadolnych
do Wólki Zamkowej;
2) od strony wschodniej do strony północnej – od rzeki Bug na wysokości Wólki Zamkowej wzdłuż drogi
przez Runice, Minczewo do Putkowic Nadolnych i dalej do rzeki Bug.
§ 2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
1) organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;
2) pozyskiwania zwłok zwierzęcych bez wiedzy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach;
3) wstępu do kompleksów leśnych poza poruszaniem się wyznaczonymi traktami.
§ 3. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się:
1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
2) pozostawianie zwierząt w okólnikach i na wybiegach pod nadzorem;
3) odstrzał sanitarny lisów.
§ 4. 1. Zakazy i nakazy zawarte w § 2 i § 3 obowiązują mieszkańców, osoby czasowo przebywające na
terenie, właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.
2. Zakaz, o którym mowa w § 2 pkt 3 nie dotyczy służb leśnych, łowieckich i weterynaryjnych.
§ 5. Burmistrz Drohiczyna oznakuje obszar zagrożony wścieklizną poprzez umieszczenie przy drogach
ograniczających ten obszar tablic informacyjnych z napisem „Uwaga – obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”
oraz powiadomi ludność o zakazach i nakazach wynikających z rozporządzenia.
§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie oraz w sołectwach obszaru zagrożonego.
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§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Mirosław Tołwiński

