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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2010
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miasta Białegostoku 

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 ( Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. 
Nr 78, poz.513) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt obejmujący część miasta Białystok ograniczony: 

1) od północy- ul. Franciszka Karpińskiego od skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza na zachodzie do 
skrzyżowania z ul.Św.Jana Chrzciciela, dalej ul. Św.Jana Chrzciciela do skrzyżowania z ul. Zabłudowską 
i Ordynacką, dalej ul. Ordynacka, ul.Albatrosa do granicy miasta i dalej granica miasta, 

2) od wschodu- granica miasta, 

3) od południa- granica miasta, 

4) od zachodu- granica miasta od strony południowej do przecięcia z ul. Adama Mickiewicza, dalej ul. Adama 
Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Franciszka Karpińskiego. 

§ 2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 zakazuje się: 

1) pozostawiania zwierząt bez nadzoru, 

2) wypuszczania kotów luzem, 

3) organizacji wystaw, pokazów, konkursów z udziałem zwierząt. 

§ 3. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu, 
psy wyprowadzać tylko na smyczy i w kagańcu. 

§ 4. Prezydent Miasta Białegostoku oznakuje obszar zagrożony wścieklizną poprzez umieszczenie tablic 
z napisem „UWAGA-WŚCIEKLIZNA ZWIERZĄT” oraz powiadomi ludność o nakazach i zakazach 
wynikających z niniejszego rozporządzenia. 

§ 5. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 i § 3 obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na 
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 tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

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

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

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Białymstoku 

Dariusz Filianowicz


