
ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia    stycznia 2018 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów:
myślenickiego i wielickiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b), pkt 4, pkt 8, pkt 8a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny, zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren 
ograniczony:

1) Od strony północnej – od drogi numer 967 w miejscowości Niezdów (gm. Dobczyce) do zachodniej granicy 
administracyjnej miejscowości Winiary (gm. Gdów), następnie w kierunku północnym wzdłuż tej granicy 
i dalej wzdłuż północnych granic administracyjnych miejscowości: Winiary, Kunice (gm. Gdów), Fałkowice 
(gm. Gdów);

2) Od strony wschodniej – wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Fałkowice, następnie ok. 
150 m drogą lokalną w kierunku południowym (tj. boczną drogą od drogi gminnej 560128 K) do rzeki Raby 
i dalej wzdłuż koryta rzeki w kierunku wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Gdów 
(gm. Gdów). Dalej tą droga w kierunku południowo – wschodnim do południowej granicy administracyjnej 
miejscowości Gdów. Następnie wzdłuż granic administracyjnych: południowej – miejscowości Gdów, 
północnej i wschodniej – miejscowości Stryszawa (gm. Gdów), wschodniej – miejscowości Kwapinka (gm. 
Raciechowice), wschodniej – miejscowości Mierzeń (gm. Raciechowice) do drogi powiatowej nr 1958 K; 

3) Od strony południowej – od wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Mierzeń  wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1958 K przez miejscowości: Mierzeń, Raciechowice (gm. Raciechowice), wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1961 K przez miejscowości: Raciechowice, Czasław (gm. Raciechowice), dalej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 964 i dalej przez Czasław drogą gminną nr 540474 K do zachodniej granicy administracyjnej 
tej miejscowości; 

4) Od strony zachodniej – wzdłuż zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Czasław w kierunku 
północnym, następnie w Dobczycach (gm. Dobczyce) wzdłuż dróg: gminnej nr 540027 K (ul. Podlesie), 
powiatowej nr 1931 K (ul. Dębowej), powiatowej nr 1983 K (ul. Górskiej, Przedbronie), powiatowej nr 1985 K 
(ul. Kazimierza Wielkiego) i dalej ulicami: Rynek, Targową, Mostową do skrzyżowania z droga wojewódzką 
nr 967 (ul. Zarabie). Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 967 przez Dobczyce, Dziekanowice (gm. Dobczyce), 
Niezdów (gm. Dobczyce) do zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Winiary

§ 2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym 
i widocznym napisem „Uwaga. Wścieklizna. Obszar zagrożony.”

2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru 
zagrożonego.

§ 3. 1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,

2) zakazuje się polowań zbiorowych na zwierzęta łowne,

3) zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,

4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,

5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,

6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy,

7) nakazuje się odstrzał sanitarny lisów.

2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 4. 1. Do wykonania nakazów wymienionych w rozporządzeniu w § 2 ust. 1 rozporządzenia zobowiązuje się:
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a) Burmistrza Dobczyc,

b) Wójta Gminy Gdów,

c) Wójta Gminy Raciechowice.

2. Do należytego wykonania zakazów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

i nakazu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu 
Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.

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

 

Wojewoda Małopolski

Piotr Ćwik
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Uzasadnienie

WR-II.913.1.2018

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystąpił z pismem o wydanie rozporządzenia Wojewody
Małopolskiego w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: myślenickiego i wielickiego w związku
z wystąpieniem przypadku wścieklizny u lisa w miejscowości Skrzynka w dniu 3 stycznia 2018 r. oraz
w związku z faktem, że obszar zagrożony znajduje się na terenie dwóch powiatów – myślenickiego
i wielickiego.

Wścieklizna jest chorobą zakaźną zwierząt wymienioną w 2 załączniku ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1855)
i podlega obowiązkowi zwalczania. W związku ze sposobem przenoszenia się choroby – przez bezpośredni
kontakt z chorym zwierzęciem, konieczne jest wprowadzenie zakazów i nakazów określonych
w rozporządzeniu w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby.
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Imię: Piotr Krzysztof
Nazwisko: Ćwik
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Zakres podpisu: Cały dokument
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