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Poz. 4052
ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów bielskiego i cieszyńskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b i pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na terenie powiatów bielskiego i cieszyńskiego
amerykańskiego pszczół, zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”.

obszar występowania zgnilca

2. Obszar zapowietrzony obejmuje:
1) w powiecie bielskim w gminie Jasienica (obszar wiejski) miejscowości: Iłownica, Landek, Roztropice,
Rudzica i Wieszczęta;
2) w powiecie cieszyńskim:
a) w gminie Chybie (obszar wiejski) miejscowości: Chybie, Frelichów, Mnich, Zaborze i Zarzecze,
b) w gminie Skoczów (obszar wiejski) miejscowości: Kiczyce, Kowale, Ochaby Małe, Ochaby Wielkie,
Pierściec, Uchylany i Wiślica,
c) w gminie Strumień (obszar wiejski) miejscowości: Drogomyśl i Zabłocie.
3. Mapa obszaru zapowietrzonego stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 2. 1. Ustala się sposób oznaczenia obszaru zapowietrzonego poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych
z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”.
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 umieszcza się na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru
zapowietrzonego.
3. Do oznaczenia obszaru zapowietrzonego w sposób określony w ust. 1 zobowiązuje się:
1) Wójtów Gmin Chybie i Jasienica;
2) Burmistrzów Miast Skoczów i Strumień.
§ 3. W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1) przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin
pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy
w pasiece;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
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§ 4. Zakazy określone w rozporządzeniu dotyczą wszystkich posiadaczy
zapowietrzonego i obowiązują do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

pszczół

z obszaru

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się:
1) Wójtom Gmin Chybie i Jasienica;
2) Burmistrzom Miast Skoczów i Strumień;
3) urzędowym lekarzom weterynarii wyznaczonym przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin
Chybie, Jasienica, Skoczów i Strumień.

Wojewoda Śląski
Jarosław Wieczorek
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Załącznik do rozporządzenia
Wojewody Śląskiego
z dnia 14 czerwca 2022 r.
Mapa obszaru zapowietrzonego

