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Nr 45/91
Wojewody Jelemog6nkiego
z dma 19 listopada 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE

Nr "4/'n.
Wojewody Jeleniogónkiego
z dnia 19 listopada 1992 r.

w spraw uchylenia
somatozy królików.

rozporzędzeń dotyczących

zwalczania myk-

Na podstawie art. 20 i art. 25 ust. 2 Ustawy z dma 22 marca
1990 roku o terenowych organach rządowej administracji ogólnej
(Dz.U.Nr 21 poz. 123) i art. 23-25 w związku z art. S Rozporqdzenia Prez)denta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpma 1927
roku o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz.U.Nr 77
poz. 673 z późn.zm.), a takie R.ozporqdzenia Ministra Rolnictwa
z dnia 22 sierpnia 1966 r. w aprawie wi.,cunia myksomatozy
królików do chorób podlegających obowiązkowi ~ i zwalczania tej choroby, wobec llwierdzenia myksomatozy królików
w Midcie i Ominie Pieńsk oraz w Mieście Zgorzelec i Ominie
z,orzelec zarqdzam, co naatwuje:
11
w okręgu zqrożonym nie ltwierdza liv nowych ognisk
mybomatozy królików, a zapowietrzone zqrody uznaje się za
wolne od zarazy, uchyla się rozpo~zen.ia w sprawie obowi'7,ku
qłaaunia i zwalczania tej choroby:
1. Nr 23/92 z dnia 24 lierpnia 1992 r.
l. Nr 'J!J/92 z dnia 17 wrzdnla 1992 r.

w sprawie zwalczania wścieklimy u zwierząt ł o uchyleniu nie-

których

rozporządzeń.

Na podstawie art. 20 i art. 25 ust. 2 Ustawy z dnia 22 marca
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej
(Dz.U.Nr 21 poz. 123) i art. 23-25, 69-71 w związku z art.
5 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia
1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwi~ch (Dz.U. Nr 77
poz. 673 z późn. zm.), wobec stwierdzenia w dniu 13 listopada
1992 r. wicieklimy lisa nale~go do Nadleśnictwa Jawor w micjacowośa Kaczorów zarządzam, co nastwuje:

11
Tworzy się okręg zagrożony wicieklimą obejmujący teren admimstracyjny miejscowości Kaczorów wraz z przyległym.i kompleksami leśnymi o promieniu 5 km od tej mie_pcowości w ramach
obwodu łowieckiego Nr 51, 61 i 68.

Pomeważ

12
Nakazuję:

I.

Zabić wszystkie psy i koty, które miały lub mogły mieć kontakt
ze zwier~tami chorymi lub podejrmnymi o wścieklimę.

2. W

okręgu zagrożonym

12

Wojewoda
Jerzy Nalichoww

trzymać

na

uwięzi

a koty w za-

i odkazić pomieszczenia i miejsca, gdzie przebywały
chore lub podejrzane o chorobę.
4. Padle lub zabite zwi~ łowne chore lub podejrmne o chorobę zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt oraz powiadomić naJbliższą placówkę weterynaryjną, Urząd Gm.iny lub Posterunek Policji.
S. Dokonać odstnałów unitarnych lisów w obwodzie łowieckim
Nr Sł, 61 i 68.
6. W okręgu zagrożonym zabić wszystkie bezp&Ask.ie i wałęsające
się J>IY i koty.

3.

Oczyścić

zwierzęta

Rozporqdzenie wchodzi w życie z dniem c,ałomnia poprzez jego •
publikacjo w 6rodbdl muo-wego przekazu lub w drod:rie obwieszczenia i podlep opolmliu w 07.ienniku U,.towym Województwa JeJenioaónkje,o.

psy

mknięciu.

D7JBNNU. Ullzi,>OWY

169

13

11

Zakazuh :
l. U ~ a polowali, ezczególnie przy użyciu p16w, w okręau
mgrożonym wkieklizrl4 okreDonym w I 1 niniejszego rozporqdzeniL
2. Otwierania Z'flllot zwierz-1 lownych padłych lub mbitych z terenu zaaromnego 1"cieklizn-. a lakże :r.dejmowania z tych zwien'1 skór.
3. Wolnego puazc:zania psów i kotów.
4. Poddawania leczeniu zwierz,t chorych lub podejrzanych
o wściellimę .

14

Traą

moc RozporZll(lzenia Woje'fllody Jeleniog6rweao w apra'fllie
zwalcmnia wścieklizny u zwierz,t :
l. Nr 25/92 z dnia 09 wr:ześnia 1992 r.
2. Nr 30/92 z dnia 23 M'Zleśnia 1992 r.
3. Nr 32/92 z cląia 30 wr:ześnia 1992 r.
4. Nr 37/92 z dnia 09 października 1992 r.

1$
Rozporzll(h.enie wchodzi w życie z dniem oJłoazeoia przez jeao
publik.ac~ w środkach masowego pr2Jekazywania lub .; ·drodm
obwieszczenia i podlega oglos:zeniu w Dzienniku Urqdowym
Województwa Jeleniogórwego.
.., ·

Tworzy lię olaę1 zqrotony wkiekllm, obejmuJllcy teren ad·
nµnistracyjny miej1COwo6ci Kraszowice wraz z przyleglymi tcm,
pleksami ldn)'ll)i o promieniu 5 bn od tej mlejlcowoki w ramad
obwodu lowioc:kieao Nr 2A.

12
NakazuJt:
1. Zabić waystkie pay i ·~y, które 1ąu~ Jub moatY mieć konłlt1
ze zwierZll!tami chorymi lub .podejnąymi o w6ciekliznc.
,
2. W okręgu zaarożonym pay trzymać na u'fllięzi a toty w za
mknięciu.
·
3. Oczyłcić i odkazić pomiea:rm:enia i młejlca, plzie prabywal.l
zwierzcta chore lub podejrzane o chorobę.
4. Padłe lub zabite zwierqta łowne chore lub podejrzane o chciro
bę zabezpieczyć przed d01tpm ludzi i zwierzllt oraz pc)Wlado
mić najbliŻIZll placówk9 weterynaryjn'- Urqd Gminy lulł' i,o
sterunek Policji.
'
5. Dokonać odstr~w aanitamych lia6w w obwodzie I o ~
Nr~.
6. W okttfU zqrożonym zabić WIZflltłe .~t\yLii ł waipa,MCI
1
lif P.Y i·'toty.

.Wojewoda

Jem- N.iichoww
249
R.OZPOAZĄDZENIE

Nr 4'/Y1.

Wojewody Jeleniogórskiego
z dnia 19 listopada 1992 r oku
w sprawie zwalczania

wścieklizny

u zwietZlll

Na podstawie art. 20 i art. 25. ust. 2 Ustawy z dnia 22 marca
• 1990 r. o terenowych organach rqdowej administracji ogólnej
(Dz.U.Nr 21 poz. 123) i art. 23-25, 69-71 w zwilliku z ut.
5 Rozporzędunia Prezyd ta Rzeczypospolitej z dnia 22 tierpnia
1927 r. o zwalczaniu r.araźl.iwych chorób ~ h (Dz.U. Nr 77
poz. 673 z póżn.zm.). wobec stwierdzenia w dniu 16 iistopada ;
1992 r. wicieklimy lisa naleącego do Nadleśnictwa Bolealawiec
w miejscowości Kraszowice zar:qdzam, co następuje:

13

z a,,t '

°'""

zuj ' :

1. Ur2'(17.Uia połowu, m:zegółme przy utyciu psów, w
· zagrożonym włcieklim!ł otrdlonym. w I I niniejszego roz
pOl'Zlldzenia.
2. Otwierania zwłok ~ t łownych padłych lub zabitych z tere
nu zagrotonego wści~., a talie zdejmowania z tych nie
rqt ~(,r.
3. Wolne410 puux:zania pal>w i kotów.
4. Poddawania leczeniu zwierqt chorych lub, podąanyd
o wk:ieklimt,

...

R.olpO~ wchodzi w życie z dniem opouenia pn.ez Jea<
publikatjo w irodbch muowego pnctazywania lub w drodzit
obwieacmlia i podlep ogloaeniu w Dziennitu t.Jrądowyir
Województwa Jeleniogóntiep,.
Wojewodl
Jeny Nalichowati
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