
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2011 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIASECZNIE* 

z dnia 9 czerwca 2011 r. 

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu piaseczyńskiego. 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, 5, 6 i 10 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz.U.08.213.1342. z 

późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt na terenie powiatu piaseczyńskiego ograniczo-

ny od płn. miejscowościami: Piaseczno, Siedliska, Czarnów, od wsch. miejscowościami: Solec, Baniocha 

Osiedle, Dobiesz, od płd. miejscowościami: Krępa, Kędzierówka, Piskórka, Grochowa, Bogatki, od zach. 

miejscowościami: Jazgarzewszczyzna, Gołków, Gołków Letnisko, Głosków. 

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 zakazuje się: 

a) organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów, bydła, świń, owiec i 

kóz oraz zwierząt futerkowych; 

b) polowań i odłowów zwierząt łownych; 

c) przemieszczania lub obrotu zwierząt: psów, kotów, bydła, świń, owiec, kóz i zwierząt futerkowych, 

zwłok zwierzęcych, produktów, surowców i przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się 

wścieklizny. 

§ 3. W obszarze zagrożonym wścieklizną nakazuje się: 

a) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu; 

b) pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach; 

c) zaopatrywanie zwierząt lub produktów, o których mowa w § 2 pkt c) w świadectwa zdrowia wysta-

wiane przez urzędowego lekarza weterynarii; 

d) poddanie wszystkich psów i kotów szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 

§ 4. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 i § 3, obowiązują wszystkich mieszkańców i wszystkie 

osoby przebywające czasowo na terenie zagrożonym, a także wszystkich właścicieli użytkowników i za-

rządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze zagrożo-

nym. 

§ 5. Burmistrzowie miast i gmin oraz wójtowie gmin powiatu piaseczyńskiego oznakują obszar zagro-

żony wścieklizną poprzez umieszczenie na wyznaczonych granicach obszaru zagrożonego tablic z napi-

sem „Uwaga! Obszar zagrożony wścieklizną!” oraz powiadomią ludność o nakazach i zakazach wynika-

jących z rozporządzenia. 

§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego 

przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń urzędów miast oraz urzędów gmin na obszarze zagro-

żonym. 

§ 7. Wykonanie postanowień niniejszego rozporządzenia powierza się burmistrzom miast i gmin oraz 

wójtom gmin powiatu piaseczyńskiego. 

§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości. 

 
* zgodnie z art. 42 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(tekst jednolity Dz.U.08.213.1342 z późn. zm.). 
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