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ROZPORZĄDZENIE NR 22/2012
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin:
Ostrów, Sędziszów Małopolski w powiecie ropczycko - sędziszowskim
oraz Kolbuszowa w powiecie kolbuszowskim.
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 pkt 3 lit. b pkt 4 pkt 8 pkt 8a ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342,
z późn. zm.) – po stwierdzeniu wystąpienia wścieklizny u lisa wolno żyjącego zagryzionego przez psy na
terenie nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Ruda, gmina Sędziszów Małopolski, powiat ropczycko
– sędziszowski
zarządzam, co następuje:
§ 1. Uznaje się miejscowości: Kamionka, Ocieka, Żdżary w gminie Ostrów, Boreczek, Borek Wielki,
Cierpisz, Czarna Sędziszowska, Krzywa, Ruda w gminie Sędziszów Małopolski w powiecie ropczycko –
sędziszowskim oraz miejscowości Huta Przedborska, Leszcze, Przedbórz w gminie Kolbuszowa w powiecie
kolbuszowskim za obszary zagrożone wścieklizną u zwierząt i oznacza się je tablicami ostrzegawczymi
o treści: ,, UWAGA ! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt.”
§ 2. Na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1)

umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym, o którym mowa w § 1;

2)

trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;

3)

odstrzał sanitarny lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Ropczycach i w Kolbuszowej.
§ 3. Na obszarze zagrożonym wścieklizną, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

1)

polowań i odłowów zwierząt łownych;

2)

organizowania targów, pokazów, wystaw lub konkursów zwierząt;

3)

przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ropczycach
i w Kolbuszowej.

§ 4. Wykonanie nakazów wymienionych w § 2 pkt 1 powierza się Burmistrzom gmin:
Sędziszów Małopolski i Kolbuszowa oraz Wójtowi gminy Ostrów, a wykonanie nakazów wymienionych
w § 2 pkt 3 powierza się Przewodniczącemu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego
w Rzeszowie.
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na danym terenie.
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