
  

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2019 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: białostockiego i monieckiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, pkt 6, 8a i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt, obejmujący teren ograniczony: 

1) od północy - od wschodniej granicy miejscowości Brzeziny do zachodniej granicy miejscowości Szafranki; 

2) od wschodu – od zachodniej granicy miejscowości Szafranki wzdłuż zachodniej granicy miejscowości 

Łazy Duże do granicy miejscowości Hermany, w stronę południową do wschodniej granicy miejscowości 

Targonie Wity; 

3) od południa - od granicy miejscowości Targonie Wity, w stronę południowo-zachodnią do północnej 

granicy miejscowości Konopki Klimki, do zachodniej granicy miejscowości Nowe Chlebiotki; 

4) od zachodu - od zachodniej granicy miejscowości Nowe Chlebiotki do rzeki Narew. Na terenie gminy 

Trzcianne od rzeki Narew do wschodniej granicy miejscowości Brzeziny. 

§ 2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów 

z udziałem psów i kotów. 

§ 3. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się: 

1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu; 

2) wyprowadzanie psów na smyczy. 

§ 4. Nakazuje się Wójtowi Gminy Zawady oraz Wójtowi Gminy Trzcianne oznakowanie obszaru 

zagrożonego wścieklizną poprzez umieszczenie na jego zewnętrznej granicy, przy drogach, ścieżkach dla 

pieszych oraz parkingach czytelnych i trwałych tablic informacyjnych z wyraźnym napisem dużymi literami 

„UWAGA! - WŚCIEKLIZNA ZWIERZĄT – OBSZAR ZAGROŻONY”. 

§ 5. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 i 3 obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo 

na danym terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców 

i dzierżawców obwodów łowieckich. 

§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu 

oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawady oraz Urzędu Gminy Trzcianne  

i w sołectwach obszaru zagrożonego wścieklizną. 

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 czerwca 2019 r.

Poz. 3425



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

przyjęty na danym terenie. 

Wojewoda Podlaski 

Bohdan Paszkowski 
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