
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2019
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻNINIE

z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu żnińskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit b, pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U.2018.1967.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół 
(Dz.U.2016.1123),w związku ze stwierdzeniem przypadku choroby – zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie 
pasieki zlokalizowanej w miejscowości Żabiczyn, gmina Mieścisko - zarządza się co następuje: 

§ 1. Za obszar zapowietrzony chorobą – zgnilcem amerykańskim pszczół zwany dalej obszarem 
zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony: - od południa, od zachodu, od północy- granica woj. 
wielkopolskiego z woj. kujawsko-pomorskim - od wschodu- od granicy woj. wielkopolskiego z woj. kujawsko-
pomorskim w obrębie geodezyjnym Brudzyń działka nr 3, następnie działka nr 4 ( droga polna), dalej wzdłuż 
działki numer 5/2, następnie działka nr 2/1 (droga polna) , dalej wzdłuż działki nr 1/2, następnie działka numer 
46/3 (przecina drogę gminną 2317 C), następnie działka nr 65/43, działka nr 65/45, następnie działka nr 
70 (przecina drogę gminną 2320 C) działka nr 94/5, działka nr 81 (przecina rzekę Wełnę), dalej działka nr 
3152 (las), działka 149/2 (droga polna w lesie), działka nr 3153 (las) do granicy woj. kujawsko-pomorskiego z woj. 
wielkopolskim. Obszar zapowietrzony obejmuje miejscowości: Puzdrowiec, Wybranowo. 

§ 2. 1. Na obszarze o którym mowa w § 1 nakazuje się: 

1) wykonanie przeglądu pasiek przez urzędowego lekarza weterynarii; 

2) niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec 
amerykański pszczół, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żninie;

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

1) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół; 

2) przemieszczania bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żninie rodzin pszczelich, pszczół, matek 
pszczelich, czerwia, pni pszczelich i produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy 
w pasiece;

§ 3. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o których mowa w § 1, poprzez ustawienie na 
zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej 
treści:„UWAGA ! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ OBSZAR ZAPOWIETRZONY ”. 

2.  Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, 
oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych. 

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

§ 4. Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół do czasu 
uchylenia rozporządzenia. 

§ 5. Wykonanie postanowień wymienionych w § 1 w zakresie oznakowania obszaru zapowietrzonego powierza 
się: 

1. Burmistrzowi Miasta Janowiec Wlkp. 

2. właściwym miejscowo zarządcom dróg.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 
przyjęty na obszarze o którym mowa § 1 i obowiązuje do czasu jego uchylenia. 
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§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Żninie 

Maciej Joachimowski
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Uzasadnienie
Na terenie powiatu wągrowieckiego wystąpiło ognisko zgnilca amerykańskiego pszczół w pasiece położonej 
w miejscowości Żabiczyn, gmina Mieścisko. Na terenie pasieki znajdowało się 20 pni. Na podstawie objawów 
klinicznych czerwiu w zakażonej pasiece oraz wyników badań laboratoryjnych próbek w kierunku obecności 
zgnilca amerykańskiego pszczół (wynik badania P/19/29871 z dnia 28.06.2019 r. z Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach) stwierdzono chorobę. W celu zwalczenia 
choroby zakaźnej – zgnilca amerykańskiego pszczół, nieodzownym jest określenie obszaru zapowietrzonego wokół 
ogniska choroby oraz wprowadzenie nakazów i zakazów na tym obszarze. W związku z wystąpieniem ogniska 
zgnilca amerykańskiego pszczół, jako choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania (pkt. 
22 załącznika nr 2 do ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2018.1967. t.j. ) i potrzeby zarządzenia środków zapobiegawczych – wydanie na 
podstawie art. 45 ust. 1 powołanej ustawy rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania 
zgnilca amerykańskiego pszczół jest konieczne i uzasadnione. 
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