
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2021 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POZNANIU 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowania. 

Na podstawie art. 45 ust.1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1421, z późn. zm.), 

art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) w związku ze stwierdzeniem przypadku choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania – wścieklizny, zarządza się co następuje: 

§ 1. Określa się obszary zagrożone wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – wścieklizny, wokół ognisk 

choroby w mieście Poznań: 

1. ul. Żeromskiego 9 w Poznaniu 

a) od północy: wzdłuż linii kolejowej relacji nr 354 Poznań Główny – Szczecin Główny do wysokości 

równolegle biegnącej ulicy Polskiej (52º25'24.774"N, 16º52'30.714"E) 

b) od zachodu: wzdłuż ulicy Polskiej do skrzyżowania z ulicą Bukowską (52º24'44.151"N 16º52'10.862"E); 

c) od południa: wzdłuż ulicy Bukowskiej do linii kolejowej (52º24'23.912"N, 16º54'45.689"E); 

d) od wschodu: wzdłuż linii kolejowej; oraz 

2. ul. Umultowskiej oraz ul. Kresowej 

a) od północy: wzdłuż napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia do ulicy Miętowej 

(52º28'22.145"N, 16º57'56.603"E), wzdłuż ulicy Miętowej do ulicy Naramowickiej (52º28'29.343"N, 

16º56'47.622"E), wzdłuć ulicy Naramowickiej do ulicy Rumiankowej (52º28'31.978"N, 16º56'46.309"E), 

wzdłuż ulicy Rumiankowej do skrzyżowania z ulicą Huby Moraskie (52º28'35.624"N, 16º55'19.714"E); 

b) od zachodu: od skrzyżowania ulic Rumiankowej i Huby Moraskie w linii prostej do ulicy Nad Różanym 

Potokiem (52º28'6.493"N, 16º54'52.042"E), wzdłuż ulicy Nad Różanym Potokiem do linii kolejowej kolei 

obwodowej (52º27' 58.21"N, 16º54'46.824"E); 

c) od południa: wzdłuż linii kolejowej kolei obwodowej do ulicy Rubież (52º27'28.347"N, 16º57'25.53"E), 

wzdłuż ulicy Rubież do cieku wodnego Różany Potok (52º27'29.794"N, 16º57'26.94"E), wzdłuż cieku 

wodnego Różany Potok do rzeki Warty (52º27'15.955"N, 16º58'17.461"E); 

d) od wschodu: wzdłuż Warty do napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia (52º28'26.069"N, 

16º58'18.756"E). 

§ 2. Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się : 

a) organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt 

wrażliwych na wściekliznę. 
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b) wprowadzania i wyprowadzania psów i kotów nie szczepionych przeciwko wściekliźnie z terenu i na teren 

obszaru zagrożonego. 

§ 3. W obszarze zagrożonym nakazuje się: poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów, 

które nie posiadają aktualnie ważnych szczepień przeciwko tej chorobie. 

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

czasowo na danym terenie. 

§ 5. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, 

ulicach, ścieżkach dla pieszych i rowerzystów oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym 

napisem: „UWAGA WŚCIEKLIZNA – OBSZAR ZAGROŻONY”. 

§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

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

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

odwołania. 
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