ROZPORZ.\DZENIE NR J
WOJEWODY LUBELSKIEGO

zdnia 12
W

2022r.

SPl'lllW zapoblepnia MdekUinle 0.11 terenie powi.llm opolsldego, puhnvsldego, rycldego,
lukowlklego

Na podstawie art. 46 ust. 3
z dnia II marea 2004 r. 0 ochronie zdrowia
omz
zwalCZll.'!lil.l chor6b zak:a2n,ych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), art. 9 ust. I lit. b w zwilp'Jru
z art. 81 rozpolZljdzenia Parhl.l:m:ntu Eur~jslriego i RBdy (ElI) 2016/429 z dnia 9 marea 2016r.
w sprawie pmmomych cb0r6b
omz zmieniaj~ i ucbylajllC2 niekt6re akty w dziedzinie
zdrowia zwierzl4t ("Prawo 0 zdrowil.l
(Dz. Un. L. 84 VB. z 3 L3.2016 r., sb'. 1, Z p6:m.
zm.). a takte art. 32 -36
Komisji (UE) 20201689 zdnia 17
201h. uzupebriajqcego
Europcjskiego i Rady
2016f4:~Q
w odniesieniu do zasad dotycqcych Il8dzoru,
likwidacji cboroby oraz stlltullu obszaru
womego ad cboroby w przypadlru
umieszczonycb w wykazie i
nowo
wystwujqcych chor6b (Dz. U. L 174z
lItr. 211-340), wzwiljZlm ze stwierdzaniem
wiciek1izny 00 terenie powiat6w
mazowieckiego graniczqcycb z woieYI,Muw'em
lubelskim zarzqdza siq, co IWItwuje:

§ I. Nil. tcnmie powiatu opolskiego, DUf.IIW1IJae1m. ryclW:xo.Nkowsldego nskazuje si~:
I) trzymanie psOw 011 ogrodzooym terenie zaallmi.~l1, a kot6w w zamknil{Ciu;

2) szezepienie kot6w przeciwko wscieldiZnie w terminie 30 dni ad drua ukonczenia
3 miesillCll iycia, a nastwnie nie
nit co 12 miesi~y ad dnia ostalniego szc:z:epllerua.

leota

§ 1. Wykonanie rozporzqdzenia powierza
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w: Opolu
Lubelskim, Pulawach, Rykach i Lukowie,
Opolskiemu, StaroScie Pumwskiemu, SllIl'oScie
Ryclriego, SllIl'oScie Lukowskiemu, Panstwowemu Powiatowemu lnspektorowi Sanitamemu w Opolu
Lubelskim, Pulawacb, Rybch i Lukowie, Komendantom Powiarowym Policji w: Opolu Lubelskim,
Pulawach, Rybch i Lukowie, Komendantom
Panstwowej StniZy PoZamej w: Opolu
Lubelsldm Pulawach, Rykach i Lukowie.
~ dr6g. W6jtom Gmin,
Burmistrzom Miast i Prezydentowi Miasta Pulawy,
w skIad obszaru, 0 ktOrym mows
w§L

13. Rozpo~e

wcbodzi w
na tcnmie rniejscowoSci

do wiadomoSci publicmej w
w skIad obazaru, 0 kt6rym mows w

§ 4. Rozpor:t:qdzenie podIega ogloszeniu w Dzienniku Urz¢owym WojewOdztwa Lubelskiego.

Wn,i_,Ma

Lubelski

UZASADNIENIE

W
z dynamicznie rozwijajllcll si~ 8ytuaCjlt epizooty~ spoWOOOWaDll
wsciekliznll nil tcreme wojew6dztwa mazowieckiego granicZllcym z wojew6dztwem lubelskim
zacbodzi koniecznoSC wdroZenia Srodk6w zapobiegajllcych rozprzestrzenieniu si~ tej
na terenie wojew6dztwa lubelskiego.
WScieklizna jest zaraZliw'lo zakaZrut i smiertelrut chorobl}. na kt6f14 chorujli wszystkie
gatunki
w tyro czlowiek. Jest jedrut z
chor6b
podlega
obowifiZkowi zwalczania. Wirus wScieklizny przenosi si~ glownie
kontakt sliny
zakaZonego zwiCI'ZltCia z
SkOlll lub bJonll sluzoWll
zakaZenia staoowill
dzikie zwi~ta mi~Zerne, np. Iisy oraz m.m. psy i
Nie rna
leku
wScieklimie, dlatego niez:miemie watne
~wanie profilaktyczne obejmujllCC m.m. szczepienia ochronne. Koty stanowifi ZrMlo
zakaZenia na terenacb, gdzie szerzy si~ wScieklizna.
Ustanowienie rozporzl)dzeniem Wojewody przedmiotowych na.kaz6w jest niez~ dla
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i zwie~
Wydanie rozpo~a rna na celu niedopus:zczenie do
cboroby
wSr6d zwiClZlJl i Iudzi.
Tym samym wydanie rozpo~ia Wojewody Lubelskiego jest uzasadnione.

