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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2019
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SIEDLCACH
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania
oraz nakazów i zakazów na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzą (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) oraz § 4 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny
(Dz. U. poz. 103) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny zwierząt, zwany dalej „obszarem zagrożonym”,
obejmujący obszar miasta Siedlce ograniczony ulicami od północy: od skrzyżowania ulicy Granicznej i ulicy
Północnej, wzdłuż ulicy Północnej do skrzyżowania ulicy Północnej i ulicy Kazimierzowskiej, następnie wzdłuż
ulicy Kazimierzowskiej do skrzyżowania ulicy Kazimierzowskiej i ulicy Starowiejskiej, dalej wzdłuż ulicy
Starowiejskiej, do skrzyżowania ulicy Starowiejskiej z ulicą Piłsudskiego, później wzdłuż ulicy Piłsudskiego do
skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicą Wojskową, w następnej kolejności wzdłuż ulicy Wojskowej
przechodzącej w ulicę Sokołowską, dalej wzdłuż ulicy Sokołowskiej do skrzyżowania ulicy Sokołowskiej z ulicą
Jagiełły, później wzdłuż ulicy Jagiełły do skrzyżowania ulicy Jagiełły z ulicą Chrobrego, potem wzdłuż ulicy
Chrobrego do skrzyżowania ulicy Chrobrego z ulicą Graniczną i następnie wzdłuż ulicy Granicznej do
skrzyżowania ulicy Granicznej i ulicy Północnej.
§ 2. Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt
wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących;
2) przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt
towarzyszących z terenu i na teren obszaru zagrożonego, bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Siedlcach.
§ 3. Na obszarze zagrożonym nakazuje się trzymanie psów na uwięzi a kotów w zamknięciu.
§ 4. Zakazy i nakaz, o których mowa w § 2 i § 3, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo
na danym terenie, a także właścicieli użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców
i dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze zagrożonym.
§ 5. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach,
ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem: ,,UWAGA OBSZAR
ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”.
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§ 6. Wykonanie nakazu, o którym mowa w § 5, powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości, o której mowa w § 1, i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach:
Izabela Floryszczyk

