
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2814/2021  

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OLSZTYNIE 

z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia 3/2814/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 

18 sierpnia  2021 r., w sprawie określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich, 

sposobów jego oznakowania i wprowadzenia nakazów 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1), ustawy z dn. 11 marca 2004 r o ochronie zdrowia zwierząt  

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1421, ze zmianami), 

art. 59  ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1464), oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. 

w sprawie zwalczania wścieklizny, w związku z otrzymaniem wyniku dodatniego badania w kierunku 

wścieklizny nietoperza znalezionego w Olsztynie, przy ul. Lengowskiego 12, zarządza się co następuje:   

W rozporządzeniu nr 03/2814/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2021 r., 

w sprawie określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów jego oznakowania 

i wprowadzenia nakazów (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r., poz. 3185), wprowadza się 

następujące zmiany: 

§ 1. otrzymuje brzmienie:  Za obszar zagrożony wścieklizną uznaje się teren Miasta Olsztyna ograniczony: 

od północnego wschodu granicą  osiedla Podleśna wraz z Cmentarzem Komunalnym; od wschodu węzłem 

kolejowym wzdłuż ul. Stalowej, a następnie przebiegiem ulicy Leonharda wraz z przylegającym terenem firmy 

Michelin Polska S.A.; od południowego wschodu  obszarem rodzinnego ogrodu działkowego „Kormoran”, 

oraz granicą osiedla Mazurskie i obszarem rodzinnego ogrodu działkowego „Semafor” do skrzyżowania  

ul. I. Krasickiego z ul. F. Barcza, a następnie wzdłuż ul. F. Barcza; od południa ul. Prof. K. Kalinowskiego 

i granicą osiedla Słoneczny Stok; od południowego zachodu ul. Strąkową i Siewną; od zachodu obszar 

ograniczony brzegiem jeziora Ukiel; od północnego zachodu obszar obejmuje część osiedla Likusy do stacji 

Olsztyn-Redykajny i następnie wzdłuż granicy lasu rezerwat Redykajny. 

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

przyjęty na dany terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie 

Magdalena Zbanyszek-Kalinowska 
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