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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2019
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WIELUNIU
z dnia 12 marca 2019 r.
w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec
amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b oraz pkt 4 i 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2018 r. poz. 1967) oraz § 7 ust. 1-3 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, co następuje:
§ 1. Określa się jako obszar zapowietrzony chorobą zakaźną zwierząt – zgnilcem amerykańskim pszczół teren miejscowości niżej wymienionych gmin powiatu wieluńskiego:
1) z terenu Gminy Wieluń obejmujący następujące miejscowości:
- Bieniądzice,
- Dąbrowa,
- Gaszyn,
- Jodłowiec,
- Małyszyn,
- Masłowice,
- Nowy Świat,
- Olewin,
- Rychłowice,
- Ruda,
- Sieniec,
- Starzenice,
- Turów,
- Urbanice,
- Widoradz,
- Wieluń;
2) z terenu Gminy Wierzchlas, obejmujący następujące miejscowości:
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- Przycłapy,
- Wierzchlas;
3) z terenu Gminy Czarnożyły, obejmujący następujące miejscowości:
- Czarnożyły,
- Gromadzice,
- Łagiewniki,
- Opojowice,
- Raczyn,
- Staw,
- Stawek,
- Wydrzyn;
4) z terenu Gminy Pątnów, obejmujący miejscowość Kamionka;
5) z terenu Gminy Biała, obejmujący następujące miejscowości:
- Klapka,
- Kopydłów.
§ 2. 1. Na obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół nakazuje się:
1) oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 1, w odległości nie mniejszej niż 50 m od granicy obszaru, poprzez umieszczenie na wszystkich drogach wjazdowych tablic z widocznym z odległości
100 m trwałym napisem: ,,Uwaga – obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół”;
2) posiadaczom pszczół zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wieluniu miejsc, w których przebywają rodziny i pnie pszczele.
2. Na obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół zakazuje się:
1) przemieszczania do i z obszaru zapowietrzonego rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia pszczół, pni
pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu, narzędzi i odzieży ochronnej używanych przy utrzymywaniu rodzin pszczelich lub do pozyskiwania produktów pszczelich, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu;
2) obrotu pszczołami i produktami pszczelimi oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie
się zgnilca amerykańskiego pszczół, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu;
3) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
§ 3. Nakazy, zakazy, ograniczenia określone niniejszym rozporządzeniem obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zapowietrzonego i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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