
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2014 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SIEMIATYCZACH 

z dnia 28 października 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Nurzec Stacja, 

Mielnik, Milejczyce, Dziadkowice i Siemiatycze 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. b, pkt 4 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. W rozporządzeniu nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach z dnia  

14 października 2014 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Nurzec Stacja, Mielnik, 

Milejczyce, Dziadkowice i Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3424) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: 

„ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SIEMIATYCZACH 

z dnia 14 października 2014 r. 

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Nurzec Stacja’’ 

2) podstawa prawna rozporządzenia otrzymuje brzmienie: 

„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 zwierzą (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:”; 

3) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt na części terenu gminy Nurzec Stacja, ograniczony 

następującymi drogami: 

1) od zachodu – od miejscowości Zabłocie wzdłuż drogi leśnej przez Koszowatkę do miejscowości 

Moszczona Pańska następnie drogą leśną przez Sycze do miejscowości Sokóle; 

2) od południa – wzdłuż drogi od miejscowości Sokóle, przez kolonie Sokóle do miejscowości 

Borysowszczyzna; 

3) od wschodu – od miejscowości Borysowszczyzna wzdłuż drogi do skrzyżowania z drogą Nurzec Stacja 

Augustynka i dalej drogą leśną przecinając tory kolejowe do miejscowości Chanie Chursy; 
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4) od północy – od miejscowości Chanie Chursy wzdłuż rzeki Nurczyk do mostu a dalej wzdłuż drogi  

do miejscowości Zabłocie.”; 

4) w § 3 po punkcie drugim kropkę zastępuje się średnikiem dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) odstrzał sanitarny lisów.”; 

5) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 pkt 1 - 3 i § 3 pkt 1 - 3 obowiązują mieszkańców, osoby 

czasowo przebywające na terenie, właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, zarządców  

i dzierżawców obwodów łowieckich, z zastrzeżeniem ust. 2.”; 

6) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Wójt gminy Nurzec Stacja oznakuje obszar zagrożony wścieklizną poprzez umieszczenie przy 

drogach ograniczających ten obszar tablic informacyjnych z napisem „Uwaga – obszar zagrożony 

wścieklizną” oraz powiadomi ludność o zakazach i nakazach wynikających z rozporządzenia.”; 

7) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nurzec Stacja oraz w sołectwach obszaru zagrożonego.”. 

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nurzec Stacja oraz w sołectwach obszaru zagrożonego. 

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

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

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Mirosław Tołwiński 
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