ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2013
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie
z dnia 11 kwietnia 2013roku
w sprawie zwalczania wścieklizny ,określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,
sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art.45 ust 1 pkt 1,3, 4,5,6,8, 10 oraz ust. 3 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 późn. zm 1) w związku ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny u psa w
miejscowości Staszów na terenie gminy Staszów, powiatu staszowskiego , zarządza się, co
następuje:
§1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny, zwany dalej obszarem zagrożonym,
uznaje się teren ograniczony.
1) Od strony wschodniej: od skrzyżowania drogi p.pożarowej w kierunku północno –
wschodnim wzdłuż drogi gminnej do drogi wojewódzkiej 765 do miejscowości
Wiśniówka .Następnie w kierunku północnym wzdłuż drogi powiatowej 0786T do
skrzyżowania z drogą powiatową 0791T w Czajkowie Południowym.
2) Od strony południowej: drogą powiatową Nr 0116 T w kierunku północno
wschodnim do kanału wodnego rzeki Czarnej .Następnie wzdłuż kanału w kierunku
wschodnim do drogi wojewódzkiej 764 w Podkłodziu(przysiółek) .Wzdłuż drogi
wojewódzkiej 764 do linii energetycznej .Następnie w kierunku północno
wschodnim do granic lasu. Dalej w kierunku północnym wzdłuż granic lasu do
skrzyżowania z drogą powiatową 0837T w Rytwianach. Następnie w kierunku
wschodnim drogą gminną (asfaltową)do skrzyżowania z drogą p.pożarową
Nadleśnictwa Staszów.
3) Od strony zachodniej: w miejscowości Zagrody w kierunku południowo-wschodnim,
północną granicą rzeki Czarnej do drogi wojewódzkiej 765 w Oględowie . Wzdłuż
drogi wojewódzkiej 765 (granicą południową ) do skrzyżowania z drogą powiatową
0831T w Oględowie .Wzdłuż drogi powiatowej 0831T(granicą północną ) w kierunku
południowo wschodnim do skrzyżowania z drogą gminną Nr 003713T w Oględowie
.Następnie drogą gminną 003713T w kierunku południowym (granica wschodnia
drogi) do cieku wodnego w kierunku południowo-wschodnim przecinającym drogę
wojewódzką 757 oraz tory kolejowe. Dalej wzdłuż drogi powiatowej 0843T w
kierunku południowo –wschodnim do miejscowości Grobla drogą wewnętrzną przez
las.
4) Od strony północnej: od skrzyżowania dróg powiatowych Nr 0791 T i Nr 786 T w
Czajkowie w kierunku północno –zachodnim(południową granicą drogi 0791T do
miejscowości Sztombergi do skrzyżowania z drogą wojewódzką 757.Następnie
wschodnią granicą drogi 757 w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z
drogą gminną 003783T w Podmaleńcu. Drogą 003783T(północną granicą drogi) w
kierunku zachodnim do granic lasów państwowych. Dalej drogą gminną 003787T do
granicy lasu w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą powiatową 0784T
w Kopaninie. Następnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy drogi
0784T do skrzyżowania z drogą gminną 003781T w Wólce Żabnej. Drogą 003786T
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w kierunku południowo-wschodnim do granicy lasów .Następnie w kierunku
północno-zachodnim wzdłuż granic lasu do skrzyżowania z drogą powiatową 0784T
i drogą wojewódzką Nr 764 w kierunku południowo zachodnim wzdłuż granic lasu
do rzeki Czarnej w Zagrodach.
§ 2. Na obszarze o którym mowa w § 1 zakazuje się :
1) organizowania targów, wystaw ,pokazów i konkursów z udziałem zwierząt.
2) polowań i odłowów zwierząt łownych,
3) przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Staszowie ,
4) przemieszczania lub obrotu zwierząt , zwłok zwierzęcych ,produktów, surowców i
produktów rolnych oraz innych przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie
wścieklizny .
§ 3. W obszarze zagrożonym wścieklizną nakazuje się:
1) trzymanie psów na uwięzi ,a kotów w zamknięciu,
2) pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach,
3) nakazuje się odstrzał sanitarny lisów wolnożyjących na obszarze określonym w §1.
4) poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów i kotów
które nie posiadają ważnych szczepień przeciwko wściekliźnie.
§ 4 . Zakazy i nakazy wymienione ,o których mowa w § 2 i § 3 obowiązują mieszkańców i
osoby przebywające czasowo na danym terenie ,a także właścicieli i użytkowników i
zarządców gruntów ,służbę leśną ,zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich na
obszarze zagrożonym .
§ 5. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów oraz Wójt Gminy Rytwiany oznakują obszar
zagrożony wścieklizną poprzez umieszczenie na wyznaczonych granicach tego obszaru
tablic z napisem : „UWAGA! OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ”.
§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach
masowego przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Miast i Gmin
na obszarze zagrożonym .
§ 7.Wykonanie postanowień niniejszego Rozporządzenia powierza .Burmistrzowi Miasta i
Gminy Staszów i Wójtowi Gminy Staszów.
§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 9.Rozporzadzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
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