INFORMACJA O OBOWIĄZKACH ZWIĄZANYCH
Z EPIDEMIĄ WŚCIEKLIZNY

Wojewoda mazowiecki rozporządzeniem nr 2 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie
zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta
stołecznego Warszawy wprowadził m.in. na terenie Wawra ograniczenia związane ze
zwalczaniem wścieklizny zwierząt. Rozporządzenie to było przez wojewodę nowelizowane 2
lutego 2021 r. (nr 3) i 7 kwietnia 2021 r. (nr 9), potem zastąpione rozporządzeniem nr 12 z 27
kwietnia 2021 r., nowelizowanym 31 maja 2021 r. (nr 17).
Zmiany za każdym razem dotyczyły obszaru objętego szczególnymi przepisami służącymi
zwalczaniu wścieklizny. Dziś obowiązuje trzecie z kolei rozporządzenie wojewody
mazowieckiego wydane w tej sprawie w ubiegłym roku, dotyczące Wawra, to znaczy
rozporządzenie nr 26 z 20 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie
powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego,
wołomińskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Woj. Maz. poz. 6595
ze zm.). Rozporządzenie to również było nowelizowane kilkakrotnie: 6 sierpnia 2021 r. (nr
32), 7 września (nr 36) 25 października (nr 38), 9 grudnia (nr 44) i wreszcie – 31 grudnia
2021 r. (nr 49).
Rozporządzenie określa obszar zagrożony wścieklizną, zwany dalej "obszarem zagrożonym",
obejmujący obecnie, po nowelizacjach, między innymi całą warszawską dzielnicę Wawer 1.
Obszar ten jest również odwzorowany na załączonej do rozporządzenia mapie.
Zgodnie z § 2. Rozporządzenia na obszarze zagrożonym zakazuje się:
 organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz
innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
 organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów
sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki, na
zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.
Stosownie do przepisów § 3 rozporządzenia na obszarze zagrożonym nakazuje się:
 trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w
zamknięciu;
 pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx
mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera), w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.
1 Obszar zagrożony wścieklizną obejmuje obecnie w Warszawie dzielnice Wawer, Wesoła, część Targówka,
Rembertów, Pragę Południe, Wilanów; w powiecie mińskim gminy: Dębe Wielkie, Halinów, Mińsk
Mazowiecki, Siennica, Stanisławów, Latowicz, Cegłów, miasta: Radom, Halinów, Mińsk Mazowiecki,
Sulejówek; powiaty: otwocki; garwoliński; kozienicki; radomski, zwoleński; wołomiński

Nowelizacja z 31 grudnia 2021 r. wprowadziła dodatkowy nakaz (§ 3 w pkt 3) szczepienia
kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca
życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
Ze względu na brak przepisu przejściowego odnoszącego się do tego nowego nakazu należy
go rozumieć w ten sposób, że kot, który w chwili wejścia w życie przepisów ma więcej niż 3
miesiące i nie był w ciągu ostatnich 12 miesięcy szczepiony przeciwko wściekliźnie,
powinien być szczepiony niezwłocznie.
Kolejne przepisy rozporządzenia nakazują odpowiednim jednostkom oznakowanie obszaru
tablicami "UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT". czytelnymi z
odległości co najmniej 100 metrów, oznakowanymi w sposób trwały, niepodlegającymi
działaniu czynników atmosferycznych, umieszczonymi na drogach publicznych lub drogach
wewnętrznych, oraz wskazują organy administracji zobowiązujące do jego realizacji.
Nakazy i zakazy rozporządzenia obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na
obszarze zagrożonym.
Wojewoda wydał rozporządzenie na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z
2020 r. poz. 1421), art. 9 ust. 1 lit. b w związku z art. 81 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób
zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o
zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r. str. 1, z późn. zm.), a także art. 32 - 36
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w
odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu
obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i
niektórych nowo występujących chorób (Dz. U. L 174 z 3.6.2020, str. 211—340, z późń. zm.)
zarządza się, co następuje:

