
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2015 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

z dnia 4 września 2015 r. 

w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, 

obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów  

oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 11 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.) oraz  

§ 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca 

amerykańskiego pszczół (Dz. U. Nr 187, poz. 1574), w związku ze stwierdzeniem zgnilca amerykańskiego  

w pasiece na terenie miejscowości Łany, gm. Cisek, powiat kędzierzyńsko-kozielski, Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu zarządza, co następuje: 

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

miejscowości Łany w gminie Cisek. 

§ 2.1. Za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej - zgnilcem amerykańskim pszczół uznaje się 

obszar ograniczony: 

1) od strony północnej: droga 427 od miejsca na granicy pomiędzy gminą Cisek, a gminą Polska Cerekiew, 

wzdłuż tej drogi przez miejscowość Nieznaszyn do miejscowości Roszowice, włącznie z tymi 

miejscowościami, i dalej do skrzyżowania z drogą gminną nr 1403 i dalej drogą gminną 1403 do końca 

miejscowości Roszowice; 

2) od strony wschodniej: od końca miejscowości Roszowice w kierunku południowym po zachodniej stronie 

osiedla Płonią, i dalej do rzeki Odry w miejscu położonym pomiędzy miejscowościami Przewóz i Podlesie, 

następnie wzdłuż koryta rzeki Odry aż do miejsca, w którym rzeka Odra przecina granice z powiatem 

raciborskim; 

3) od strony południowej: od rzeki Odry wzdłuż granicy z powiatem raciborskim w kierunku zachodnim aż do drogi 

krajowej nr 45; 

4) od strony zachodniej: wzdłuż drogi krajowej 45 w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 421  

i dalej w kierunku północnym po wschodniej stronie granicy administracyjnej miejscowości Ciężkowice, 

Polska Cerekiew, Jaborowice (bez tych miejscowości) do przecięcia z drogą nr 427. 

§ 3.1. Na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym chorobą - zgnilcem amerykańskim pszczół, opisanych 

w § 1 i 2, zakazuje się: 

1) przemieszczania, bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu, rodzin 

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

i sprzętu używanych do pracy w pasiece; 

2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół. 
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§ 4.1. Na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym, określonych w § 1 i 2, nakazuje się: 

1) przeprowadzenie przeglądu pasiek pszczelich pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii  

w Kędzierzynie-Koźlu; 

2) niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec 

amerykański pszczół Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu; 

3) oznakowanie obszaru zapowietrzonego poprzez ustawienie tablic informacyjnych „OBSZAR 

ZAPOWIETRZONY ZGNILCEM AMERYKAŃSKIM PSZCZÓŁ"; 

4) oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez ustawienie tablic informacyjnych „OBSZAR ZAGROŻONY 

ZGNILCEM AMERYKAŃSKIM PSZCZÓŁ". 

§ 5.1. Do wykonania obowiązków wymienionych w § 3 oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 zobowiązuje się wszystkich 

hodowców i posiadaczy pszczół z terenu obszarów zapowietrzonego i zagrożonego, do czasu uchylenia 

rozporządzenia. 

2. Wójt Gminy Cisek i Wójt Gminy Polska Cerekiew wykonają obowiązki, o których mowa w § 4 ust. 1 

pkt 3 i 4. 

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

§ 7.1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do publicznej wiadomości. 

  

 Powiatowy 

 Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu 

 

Joanna Zdobylak 
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