
 

ROZPORZĄDZENIE 
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 17 listopada 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, 

sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 
1342 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Nr poz. Rej. 19/14) w sprawie 
określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów 
obowiązującym 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 zachodniej: wzdłuż prawego brzegu Jeziora Rożnowskiego od miejscowości Lipie 
(gm. Gródek n/Dunajcem), następnie w kierunku północnym prawym brzegiem rzeki Dunajec do 
mostu w miejscowości Rożnów (gm. Gródek n/Dunajcem);
2) od strony północnej: od mostu w miejscowości Rożnów (gm. Gródek n/Dunajcem) drogą 
w kierunku północnym przez miejscowości: Roztoka –  Brzeziny (gm. Gródek n/Dunajcem), 
Dzierżaniny (gm. Zakliczyn) do drogi Nr 975 w miejscowości Paleśnica (gm. Zakliczyn);
3) od strony wschodniej: drogą Nr 975 z miejscowości  Paleśnica (gm. Zakliczyn) w kierunku 
południowym, a następnie drogą w kierunku południowo – wschodnim przez miejscowość Paleśnica 
– Potoki (gm. Zakliczyn) i dalej na południe przez przysiółek Wyrębiska w miejscowości Podole – 
Górowa (gm. Gródek n/Dunajcem) do drogi w miejscowości  Jasienna (gm. Korzenna);
4) od strony południowej: drogą z miejscowości Jasienna w kierunku północno – zachodnim, 
a następnie drogą w kierunku zachodnim przez przysiółki: Zagórze, Sikornik, Górna Wieś, Zbęk 
w miejscowości Przydonica (gm. Gródek n/Dunajcem), miejscowość Lipie (gm. Gródek 
n/Dunajcem) do prawego brzegu Jeziora Rożnowskiego w tej miejscowości.”.

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Do wykonania nakazów wymienionych w rozporządzeniu w § 2 ust. 1 rozporządzenia 
zobowiązuje się:
a) Wójta Gminy Gródek n/Dunajcem,
b) Wójta Gminy Korzenna,
c) Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.”.

§ 2. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

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

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372, Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 
1287, z 2014 r. poz. 29.



WR-II.913.101.2014

UZASADNIENIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystąpił z wnioskiem o zmianę rozporządzenia 
Wojewody Małopolskiego w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego 
oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze w związku z wystąpieniem 
wścieklizny u lisa w miejscowości Podole – Górowa (gm. Gródek nad Dunajcem). 

 


