
 
ROZPORZĄDZENIE NR 2 

WOJEWODY LUBELSKIEGO 
 

z dnia 14   września   2011 r. 
 
 

w sprawie zwalczania w ścieklizny zwierz ąt na terenie gmin: Rejowiec, Chełm,  
Siennica Ró żana, Krasnystaw. 

 
 

       Na podstawie art. 46 ust.3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8a i ust. 4 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 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)  wobec stwierdzenia wścieklizny u lisa wolno żyjącego w miejscowości 

Bańkowszczyzna, gmina Rejowiec 

 
zarządza si ę , co nast ępuje:  

 
 
     § 1. Uznaje się za zagrożony wścieklizną zwierząt obszar obejmujący część terenu gmin: 

Rejowiec, Chełm, Siennica Różana, Krasnystaw ograniczony:  

− od strony północnej od miejscowości Rejowiec Osada drogą w kierunku miejscowości 

Marysin, z miejscowości Marysin drogą gruntową do miejscowości Weremowice; 

− od strony wschodniej od miejscowości Weremowice poprzez miejscowość Uher i dalej 

drogą powiatową do miejscowości Wierzchowiny, dalej drogą powiatową poprzez 

miejscowość Żdżanne, Zagroda do miejscowości Siennica Różana; 

− od strony południowej od miejscowości Siennica Różana poprzez Kolonię Siennica 

Różana do miejscowości Baranówka; 

− od strony zachodniej od miejscowości  Baranówka do miejscowości Kolonia Krupe, 

drogą gruntową do miejscowości Krynica, dalej poprzez Kolonia Krynica do 

miejscowości Hruszów, Wólka Rejowiecka i do miejscowości Rejowiec Osada. 

 

     § 2.  W okręgu zagrożonym, o którym mowa w § 1 wprowadza się następujące zakazy  

i nakazy. 

1. zakazuje si ę :  

1) urządzania  polowań i odłowów zwierząt łownych, bytujących w skupiskach leśnych  

i na terenach upraw rolnych, 

2) przywozu i wywozu psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę  

w charakterze zwierząt towarzyszących z terenu obszaru zagrożonego  bez uzyskania  



uprzednio urzędowego zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego 

miejscowo w Chełmie lub Krasnymstawie. 

 

2. nakazuje si ę :  

1) trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu, 

2) poddać psy doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie, 

3) sprawowanie nadzoru nad zwierzętami gospodarskimi i domowymi, pozostawionymi 

na pastwiskach w okólnikach i na wybiegach, 

4) przy drogach publicznych wywiesić ogłoszenia: „UWAGA!, WŚCIEKLIZNA 

ZWIERZĄT”. 

 

 § 3.  Powyższe zakazy i nakazy z wyjątkiem obowiązku określonego w § 2 ust. 2 pkt 4, 

obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na terenie, a także właścicieli, 

użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów 

łowieckich. 

     § 4. Wójtowie Gmin: Rejowiec, Chełm, Siennica Różana, Krasnystaw  powiadomią 

ludność o zakazach i nakazach wynikających z niniejszego rozporządzenia. 

     § 5.  Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach 

masowego przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin: Rejowiec, 

Chełm,  Siennica Różana, Krasnystaw.  

     § 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 

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

 
 

Wojewoda Lubelski 
 

Genowefa Tokarska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


