
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/AFB/2018 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PRUDNIKU 

z dnia 3 lipca 2018 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego 

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

zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.) oraz § 7 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego 

pszczół (Dz. U. z 2016 r., poz. 1123), w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zgnilca amerykańskiego  

na terenie powiatu prudnickiego, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Za ognisko choroby zgnilca amerykańskiego pszczół uznaje się: 

1) teren pasieki zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Trzebina, o współrzędnych geograficznych 

50°17’13.175” N, 17°34’19.984” E, 1000 m na zachód od drogi krajowej nr 41 prowadzącej z Prudnika  

do granicy z Republiką Czeską; 

2) teren pasieki zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Prężyna, o współrzędnych geograficznych 

50°22’16.702” N, 17°38’56.047” E, 1000 m na południe od drogi gminnej biegnącej z Prężyny do Białej; 

3) teren pasieki położonej w miejscowości Józefów, o współrzędnych geograficznych 50°21’8.608” N, 

17°40’25.467” E. 

§ 2. Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół, zwanym dalej obszarem zapowietrzonym, 

uznaje się teren ograniczony: 

1) od południa – wzdłuż granicy państwa, od przecięcia granicy Państwa przez tory kolejowe do rzeki Osobłogi; 

2) od wschodu – od granicy państwa, południkowo, przecinając drogę wojewódzką nr 417 przed miejscowością 

Racławice Śląskie, obejmując zabudowania miejscowości Nowy Browiniec, Rostkowice i Gostomia,  

do rozwidlenia dróg Gostomia, Nowa Wieś Prudnicka, Żabnik; 

3) od północy – równoleżnikowo, od rozwidlenia dróg, przecinając drogę wojewódzką nr 414, obejmując 

zabudowania miejscowości Ligota Bialska, Śmicz do granicy miejscowości Kolnowice; 

4) od zachodu – południkowo, od granicy miejscowości Kolnowice, obejmując miejscowość Niemysłowice, 

przecinając tory kolejowe na przejeździe kolejowym Szybowice-Łąka Prudnicka, następnie obejmując 

zabudowania Łąki Prudnickiej, Moszczanki torami kolejowymi do granicy Państwa. 

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2, od dnia podania do wiadomości publicznej 

niniejszego Rozporządzenia: 

1) zakazuje się: 

a) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół, 
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b) przemieszczania, bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku, rodzin pszczelich, 

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

do pracy w pasiece; 

2) nakazuje się: 

a) wykonanie przeglądu pasiek pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, 

b) niezwłoczne zgłaszanie przypadków z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Prudniku. 

§ 4. Obowiązki i ograniczenia dotyczą wszystkich posiadaczy pszczół. 

§ 5. Wójt i Burmistrzowie gmin na obszarze, o którym mowa w § 2, 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”. 

2. Tablica oraz napisy 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. 

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

w § 1 i § 2, Wójta Gminy Lubrza, Burmistrza Prudnika, Burmistrza Białej, Burmistrza Głogówka oraz lekarzy 

weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku do wykonywania czynności 

urzędowych. 

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

przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 2 i obowiązuje do czasu 

jego uchylenia. 

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

  

 Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Prudniku 

 

lek. wet. Franciszek Kobylański 
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