
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIELCU 

z dnia 28 lipca 2017 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu mieleckiego. 

Na podstawie art. 45 ust. 1, pkt 1, pkt 3 lit. b), pkt 4, pkt 5 lit. a), pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. 

zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania 

zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz. 1123) 

§ 1. Uznaje się miejscowości: 

1) Od północy: Wola Wadowska, Wierzchowiny - od granicy województwa podkarpackiego z małopolskim 

na południe od drogi łączącej Wolę Wadowską z Wierzchowinami, Jamy; 

2) Od wschodu: Wierzchowiny – Izbiska na zachód od drogi łączącej Wierzchowiny z Izbiskami do drogi 

wojewódzkiej nr 984, Partynia na zachód od drogi 984 do rynku w Radomyślu Wielkim; 

3) Od południa: Radomyśl Wielki od rynku na północ od drogi wojewódzkiej 984 do skrzyżowania z drogą 

1179R, Dulcza Wielka od skrzyżowania z drogą 1176R wzdłuż ulicy Granicznej biegnącej przy ścianie 

lasu, aż do granicy województwa podkarpackiego z województwem małopolskim; 

4) Od zachodu: Dulcza Mała, wzdłuż granicy województwa podkarpackiego z województwem małopolskim; 

– za obszar zapowietrzony i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar 

zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół”. 

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym chorobą - zgnilec amerykański pszczół, o którym mowa w § 1, zakazuje 

się: 

1) przemieszczania bez zezwolenia właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii, rodzin 

pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu 

i narzędzi używanych do prac w pasiece; 

2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół. 

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym chorobą – zgnilec amerykański pszczół, o którym mowa w § 1, nakazuje 

się: 

1) przegląd pasiek; 

2) posiadaczom pszczół zgłaszanie miejsc, w których przebywają pszczoły Powiatowemu Lekarzowi 

Weterynarii w Mielcu. 

§ 4. Wykonanie postanowień wymienionych w § 1 w zakresie oznakowania obszaru zapowietrzonego 

poprzez umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego oraz 

Wójtowi Gminy Wadowice Górne. 
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§ 5. Nakaz wymieniony w §3 pkt 1) zostanie zrealizowany przez urzędowych lekarzy weterynarii. 

§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

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

przyjęty w danym terenie. 

  

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Mielcu 

 

 

Lek. wet. Piotr Chrabąszcz 
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