
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2015 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TARNOWIE 

z dnia 13 stycznia 2015 roku 

zmieniające rozporządzenie Nr 23/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 8 grudnia 

2014 roku 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, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 10 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 

7 listopada 2014 r., poz. 1539), zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 23/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 8 grudnia 

2014 roku w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz 

nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1.  Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny, zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się 

teren ograniczony: 

1) Od strony północnej: wzdłuż północnej granicy gminy Rzepiennik Strzyżewski, następnie wzdłuż 

północnej granicy miejscowości Żurowa (gmina Szerzyny) do drogi biegnącej w kierunku 

południowym przez Dobrociny (m. Żurowa), 

2) Od strony wschodniej: od północnej granicy miejscowości Żurowa (gmina Szerzyny) drogą 

biegnącą na południe przez Żurową: Dobrociny, Nowy Świat, Niwy, następnie przez miejscowość 

Ołpiny (gmina Szerzyny) - Nagórze Północne do drogi 1387 K i dalej tą drogą  na zachód w kierunku 

miejscowości Olszyny (gmina Rzepiennik Strzyżewski) – do Biedoszyc (m. Ołpiny). Następnie 

drogą lokalną na południe przez Podlesie (m. Ołpiny), Teresin (m. Ołpiny) i dalej na południe 

do granicy administracyjnej powiatu tarnowskiego, 

3) Od strony południowej: wzdłuż granicy administracyjnej powiatu tarnowskiego - od drogi lokalnej 

biegnącej w kierunku Teresina (m. Ołpiny) do drogi Nr 1389 K; 

4) Od strony zachodniej: od granicy administracyjnej powiatu tarnowskiego wzdłuż drogi Nr 1389 K 

do miejscowości Turza (gmina Rzepiennik Strzyżewski), dalej wzdłuż drogi nr 1390 K, a następnie 

w miejscowości Turza - Folwark (gm. Rzepiennik Strzyżewski) drogą biegnącą na północny - zachód 

przez Ostruszę (gm. Ciężkowice): Zagórze Małe, Zagórze Wielkie do ul. Partyzantów 

w miejscowości Ciężkowice (gm. Ciężkowice). Następnie ulicą Partyzantów na wschód 

do zachodniej granicy gminy Rzepiennik Strzyżewski i dalej na północ wzdłuż tej granicy.”; 

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4.  1 Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust.1 rozporządzenia zobowiązuje się: 

a) Burmistrza Miasta i Gminy Ciężkowice, 
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b) Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 

c) Wójta Gminy Szerzyny.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego. 

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

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie 

  lek. wet. Paweł Wałaszek 
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