
ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OTWOCKU

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie 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 lit. b, 4, 6, 8, 8a i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i poz. 470, 
z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 1521) zarządza się,  co następuje :

§ 1. Określa się obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – wścieklizny,  zwany dalej 
„obszarem zagrożonym”, obejmujący - Gminę miejską Otwock w granicach administracyjnych oraz część 
terenu Gminy Wiązowna, Gminy Celestynów, Gminy miejskiej Karczew ograniczony miejscowościami :

1) od strony północnej- miejscowością Radiówek, Żanęcin;

2) od strony północno-wschodniej -  miejscowością Kopki, Dziechciniec;

3) od strony wschodniej - miejscowością Wola Ducka;

4) od strony południowo-wschodniej - miejscowością Dąbrówka;

5) od strony południowej - miastem Karczew i gminą Celestynów w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, 
duktem leśnym od miejscowości Dąbrówka na południe od Bunkrów Dąbrowiecka Góra do Kamienia 
Leśnika i dalej na wschód duktem Torfy do ulicy Czerwona Droga;

6) od południowego zachodu - miastem Karczew wzdłuż ulic: Czerwona Droga i Adama Mickiewicza;

7) od zachodu - rzeką Wisła i rzeką Świder;

8) od północnego-zachodu - rzeką Świder;

9) położonymi na obszarze: Pogorzel Warszawska, Glina, Stara Wieś.

§ 2. Nakazuje się oznakowanie przez Prezydenta Miasta Otwocka, Burmistrza Miasta Karczewa, Wójta 
Gminy Wiązowna i Wójta Gminy Celestynów obszaru zagrożonego poprzez ustawienie na jego granicach przy 
ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic ostrzegawczych z wyraźnym napisem 
„Uwaga, wścieklizna – obszar zagrożony".

§ 3. Na obszarze zagrożonym zakazuje się :

1) organizowana 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 obszar zagrożony bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Otwocku.

§ 4. Na obszarze zagrożonym nakazuje się :
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1) trzymanie psów na uwięzi a kotów w zamknięciu;

2) pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach lub na zamkniętych wybiegach;

3) odstrzał sanitarny lisów wolno żyjących;

4) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 
w Otwocku przypadków padnięć zwierząt dzikich.

§ 5. Zakazy, o których mowa w § 3 oraz nakazy, o których mowa w § 4 pkt 1 - 2, obowiązują mieszkańców 
i osoby przebywające na danym terenie, a także właścicieli, użytkowników 

i zarządców gruntów położonych na obszarze zagrożonym.

§ 6. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich nr 427, 434 oraz 448 wykonanie 
nakazu określonego w § 4 pkt 3, z dostarczeniem tusz odstrzelonych lisów do Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Otwocku.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie Gminy Otwock, Wiązowna, Celestynów, Karczew i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku

Grzegorz Kurkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6963


		2017-08-23T13:52:53+0000
	Polska
	Sławomir Parys
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




