
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 0510/P/2/2019 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 16 lipca 2019 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b, pkt 4, 5a, 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1967) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, 

ust. 2, ust. 3 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) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Za obszar zapowietrzony chorobą zakaźną - zgnilcem amerykańskim pszczół uznaje się teren 

ograniczony: 

1) od południa - wzdłuż drogi krajowej nr 40, od skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Olszynki  

do granic Wierzchu obejmując zabudowania tej miejscowości; 

2) od wschodu, południkowo, obejmując zabudowania Wierzchu, wzdłuż drogi gminnej prowadzącej  

do Mionowa, obejmując zabudowania Mionowa, Golczowic, Wawrzyńcowic i Kujaw, do przecięcia drogi 

wojewódzkiej nr 409; 

3) od północy - równoleżnikowo, obejmując zabudowania Kujaw, Ogiernicz do granicy Frącek; 

4) od zachodu - południkowo, od granicy Frącek, obejmując Kolonię Ligocką, Wasiłowice, Białą, przecinając 

drogę wojewódzką nr 414 na wysokości rozwidlenia obwodnicy Białej, obejmując Olszynkę, wzdłuż drogi 

gminnej do skrzyżowania z drogą krajową nr 40. 

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

1) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, plastrów, 

produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece, bez zgody właściwego 

miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii; 

2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół. 

§ 3. Nakazuje się oznakować obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym  

i widocznym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”. Znaki ostrzegawcze 

powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zapowietrzonego. 

§ 4. Na obszarze zapowietrzonym, określonym w § 1, nakazuje się: 

1) przeprowadzenie przeglądu pasiek pszczelich przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii; 

2) zgłaszanie miejsc, w których przebywają pszczoły Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Prudniku  

i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Krapkowicach. 

§ 5. Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich hodowców pszczół  

z terenu obszaru zapowietrzonego, do czasu uchylenia rozporządzenia. 
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§ 6. Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się posiadaczy pszczół z obszaru określonego w § 1, 

Burmistrza Gminy Biała, Wójta Gminy Lubrza, Burmistrza Gminy Głogówek, Wójta Gminy Strzeleczki oraz 

wyznaczonych przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii urzędowych lekarzy weterynarii. 

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

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

przyjęty na terenie objętym obszarem zapowietrzonym. 

  

 Wojewoda Opolski 

 

Adrian Czubak 
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