
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 0510/P/20/2020 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 21 października 2020 r. 

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

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, 5a, ust 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) 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), zarządza się, co następuje: 

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

miejscowości: w powiecie prudnickim: Dębina, Mokra, Ogiernicze, Łącznik, Chrzelice; w powiecie krapkowickim: 

Smolarnia, Dziedzice, Serwitut, Racławiczki, Ścigów, Strzeleczki, Moszna, Zielina, Kujawy, Wawrzyńcowice, Dobra, 

Nowy Bud, Steblów, Żywocice, Pietna, Borek, Krapkowice, Gwoździce, Odrowąż, Gogolin, Obrowiec, Ligota 
Krapkowicka, Żużela, Brożec, Ściborowice, Nowy Młyn, Komorniki, Łowkowice; 

᠆ ograniczony: 

1. Od południa: od miejscowości Dębina, poprzez miejscowość Wawrzyńcowice, Pisarzowice, nie obejmując tej 

miejscowości, poprzez miejscowości Łowkowice, Ściborowice, Kromołów, wyłączając tę miejscowość, równoleżnikowo 

do miejscowości Żużela. 

2. Od wschodu: od miejscowości Żużela, włączając tę miejscowość; południkowo poprzez miejscowości 

Obrowiec, Gogolin, do granicy obszaru leśnego w miejscowości Górażdże. 

3. Od północy: dalej równoleżnikowo do miejscowości Malnia, nie obejmując tej miejscowości, następnie 

poprzez miejscowość  Gwoździce, wzdłuż granicy obszaru leśnego obejmując miejscowości Krapkowice, 

Nowy Bud, Dobra, Strzeleczki, Ścigów, Racławiczki, Dziedzice,  Serwitut, Smolarnia, do granic miejscowości 
Pogórze, nie obejmując tej miejscowości. 

4. Od zachodu: od granicy miejscowości Pogórze, przecinając drogę wojewódzką 407, południkowo 

obejmując miejscowości Łącznik, Mokra, wzdłuż drogi gminnej do drogi wojewódzkiej 414, następnie wzdłuż 

drogi wojewódzkiej 414 do miejscowości Dębina. 

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

1) przemieszczania bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii rodzin pszczelich, 

matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, plastrów, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi 
używanych do pracy w pasiece; 

2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół. 

§ 3. Burmistrzowie oraz Wójtowie na obszarze, o którym mowa w § 1, oznakują obszar zapowietrzony poprzez: 

1. Umieszczenie na zewnętrznej granicy tego obszaru trwałych tablic ostrzegawczych z czarnym napisem 
na żółtym tle o następującej treści: 

„ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ - OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. 
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2. Tablica oraz napisy na niej mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 m, 

oznakowane w sposób trwały, niepodlegające działaniu czynników atmosferycznych. 

3. Tablice należy umieścić przy ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych. 

§ 4. Na obszarze zapowietrzonym, określonym w § 1, nakazuje się zgłaszanie miejsc, w których 

przebywają pszczoły Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Krapkowicach oraz Powiatowemu Lekarzowi 

Weterynarii Prudniku. 

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

z terenu obszaru zapowietrzonego, do czasu uchylenia rozporządzenia. 

§ 6. Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się posiadaczy pszczół z obszarów określonych w § 1, 

Burmistrza Miasta i Gminy Krapkowice, Burmistrza Białej, Burmistrza Gogolina, Wójta Gminy Strzeleczki, Wójta 

Gminy Walce oraz lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krapkowicach 

oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku do wykonania czynności urzędowych. 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510/P/2/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie 

zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego (Dz. U. Woj. 

Opolskiego poz. 2459), oraz rozporządzenie nr 0510/P/4/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

Wojewody Opolskiego nr 0510/P/2/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego 

pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 2691). 

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

§ 9. 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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