
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2020 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LESZNIE 

z dnia 17 września 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowania.  

  

Na podstawie art. 45 ust.1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2020.1421), art. 13 pkt 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (t.j.- Dz.U. z 2017 r., poz. 1523, z późn. zm.) w związku ze stwierdzeniem 

przypadku choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – wścieklizny, zarządza się co 

następuje:  

§ 1. Określa się obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – wścieklizny, wokół ogniska 

choroby w miejscowości Strzyżewice, powiat leszczyński, gmina Święciechowa.  

a) Od północy: 51°49'32.2"N 16°32'03.3"E ulica Spadochronowa 51°49'32.2"N 16°32'03.3"E  

b) Od zachodu: 51°49'32.2"N 16°32'03.3"E przedłużenie ulicy Hangarowej w kierunku ściany lasu na 

granicy południowej 51°49'28.4"N 16°32'04.4"E  

c) Od południa: 51°49'28.3"N 16°32'11.9"E ściana lasu od ulicy Samolotowej w kierunku przedłużenia 

ulicy Hangarowej w kierunku na południe 51°49'28.4"N 16°32'04.4"E  

d) Od wschodu: 51°49'32.2"N 16°32'03.3"E ulica Balonowa, na odcinku od przecięcia z ulicą 

Spadochronową i do przecięcia z ulicą Samolotową 51°49'28.3"N 16°32'11.9"E  

§ 2. Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się :  

a) wprowadzania i wyprowadzania psów i kotów nie szczepionych przeciwko wściekliźnie z terenu i na 

teren obszaru zagrożonego.  

§ 3. Zakazy, o których mowa w § 2 obowiązują mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na danym 

terenie.  

§ 4. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, 

ulicach, ścieżkach dla pieszych i rowerzystów oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym 

napisem:    „UWAGA WŚCIEKLIZNA – OBSZAR ZAGROŻONY”.  

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierzam Wójtowi Gminy Święciechowa  

§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości publicznej i obowiązuje do 

odwołania.  

Z upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie  

 zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie  

(-)Janina Świerczyńska. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 września 2020 r.

Poz. 7123
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