Rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego,
mińskiego i miasta stołecznego Warszawy
Mazow.2021.502 z dnia 2021.01.19
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Wersja od: 2 lutego 2021r.
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19 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 2
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta
stołecznego Warszawy
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, 4 i 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną, zwany dalej "obszarem zagrożonym", obejmujący:
1) w mieście stołecznym Warszawa, w dzielnicy Wawer: część dzielnicy ograniczona od północy
Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą Kwitnącej Akacji, od południa ulicą
Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej Jesieni;
2) w mieście stołecznym Warszawa, w dzielnicy Wesoła: część dzielnicy na południe od ulicy
Trakt Brzeski oraz część dzielnicy ograniczona od północy linią kolejową, od zachodu ulicą I
Praskiego Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski;
3) w powiecie mińskim: miasto Sulejówek;
4) 1 w powiecie mińskim:
a) w gminie Halinów miejscowości: Długa Kościelna - część miejscowości na zachód od
ulicy Jana Kochanowskiego, Długa Szlachecka - część miejscowości na zachód od ulicy
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Grabina, Halinów - część miejscowości na zachód od ulicy
Okuniewskiej, Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Stary Konik,
b) w gminie Siennica miejscowości: Borówek, Chełst, Grzebowilk, Kośminy;
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5) w powiecie otwockim:
a) w gminie Wiązowna miejscowości: Boryszew, Emów, Duchnów, Góraszka, Izabela,
Majdan, Michałówek, Stefanówka, Wiązowna, Zagórze, Zakręt,
b) w gminie Kołbiel miejscowości: Antoninek, Bocian, Borków, Chrosna, Chrząszczówka,
Człekówka, Gadka, Gózd, Karpiska, Kołbiel, Nowa Wieś, Oleksin, Podgórzno, Rudno,
Rudzienko, Sępochów, Skorupy, Stara Wieś Druga, Sufczyn, Teresin, Władzin, Wola
Sufczyńska.
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2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych
zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
2) organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych

dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki, na zasadach
określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.
§ 3. Na obszarze zagrożonym nakazuje się:
1) trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
2) pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.
§ 4.
1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy
drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem:
"UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT".
2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów,
oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.
3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach
wewnętrznych.
§ 5. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i § 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Warszawie,
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii w Otwocku, Staroście Mińskiemu, Staroście Otwockiemu, Państwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w m.st. Warszawie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Mińsku Mazowieckim, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w
Otwocku, Komendantom Powiatowym Policji w Mińsku Mazowieckim i Otwocku, Komendantowi
Rejonowemu Policji Warszawa VII, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej m. st.
Warszawy, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, Wójtowi Gminy Wiązowna, Burmistrzowi
Dzielnicy Wawer, Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła, Burmistrzowi Miasta Sulejówek oraz
Burmistrzowi Halinowa.
§ 7.
1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w §
1.
2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
MAPA
grafika
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§ 1 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia nr 3 z dnia 2 lutego 2021 r.
(Mazow.21.836) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2021 r.
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§ 1 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia nr 3 z dnia 2 lutego 2021 r.
(Mazow.21.836) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2021 r.
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§ 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia nr 3 z dnia 2 lutego 2021 r. (Mazow.21.836)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2021 r.

