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ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2014
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w BYDGOSZCZY
z dnia 1 września 2014 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół oraz zakazów i
nakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust.1, pkt 1, pkt 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2008 r., nr 213, poz. 1342 tekst jednolity z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca
amerykańskiego pszczół (Dz.U. 2005 r., nr 187, poz. 1574) w związku ze stwierdzeniem zgnilca
amerykańskiego pszczół i laboratoryjnym potwierdzeniem obecności bakterii Paenibacillus larvae na terenie
powiatu bydgoskiego, w gospodarstwie pasiecznym w miejscowości Sicienko, gmina Sicienko. zarządzam:
§ 1.1. Za obszar objęty zagrożeniem występowania zgnilca amerykańskiego pszczół uznaję obszar
w granicach administracyjnych miejscowości:
Sicienko, Trzemiętowo-Kolonia, Smolary, Wojnowo, Dąbrówczyn, Trzciniec, Janin, Zawada, Sitno, Ugoda,
Goncarzewy, Kasprowo
2. Teren wokół ogniska o promieniu ok. 3 km od tego miejsca ogłasza się obszarem zagrożonym
wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół,
3. Obszar zagrożony występowaniem zgnilca amerykańskiego pszczół określa się granicami:
od północy:
rozpoczynając od miejscowości Trzemiętowo-Kolonia wzdłuż drogi gruntowej przebiegającej w kierunku
wschodnim przez miejscowość Trzemiętowo-Kolonia wraz z obszarami administracyjnymi tej miejscowości do
drogi powiatowej nr 1527C, a następnie wzdłuż drogi powiatowej nr 1527C przebiegającej w kierunku
południowo-wschodnim do miejscowości Wojnowo wraz z obszarami administracyjnymi tej miejscowości,
od wschodu:
od miejscowości Wojnowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 w kierunku południowo-zachodnim do granic
miejscowości Dąbrówka Nowa,
od południa:
od miejscowości Dąbrówka Nowa wzdłuż drogi gruntowej w kierunku zachodnim prowadzącej do
miejscowości Janin wraz z obszarami administracyjnymi tej miejscowości, a następnie wzdłuż drogi
powiatowej nr 1532C biegnącej w kierunku północno-zachodnim do miejscowości Ugoda wraz z obszarami
administracyjnymi tej miejscowości,
od zachodu:
od miejscowości Ugoda wzdłuż drogi powiatowej nr 1532C biegnącej w kierunku północnym do skrzyżowania
z droga gminną nr 050332C, a następnie w kierunku zachodnim wzdłuż drogi gminnej nr 050332C do
miejscowości Goncarzewy włączając obszar administracyjny tej miejscowości, dalej w kierunku północnym
wzdłuż linii torów nieczynnej kolejki wąskotorowej przez miejscowość Kasprowo do skrzyżowania z drogą
gruntową przebiegającą w kierunku wschodnim do miejscowość Trzemiętowo-Kolonia.
§ 2. Na obszarach, o których mowa w § 1 zakazuje:
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1) przemieszczania bez zezwolenia rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich,
produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

1)
2)
3)
4)

§ 3. Na obszarach, o których mowa w § 1 nakazuje:
umieścić przy drogach na granicy obszaru zagrożonego czytelne i trwałe tablice z napisem: „Uwaga obszar
występowania zgnilca amerykańskiego pszczół”;
przeprowadzenie przeglądu pasiek;
zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania choroby, w szczególności
odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa pasiecznego lub z niego wychodzących;
niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy przez pszczelarzy
o wszystkich przypadkach masowego zamierania pszczół lub wystąpienia choroby w pasiece.

§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i 3 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 5. Winni naruszenia nakazów i zakazów, o których mowa w § 2 i 3 podlegają odpowiedzialności karnej
na zasadach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
§ 6. Wykonanie przepisów niniejszego rozporządzenia powierza się Wójtowi Gminy Sicienko oraz
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Bydgoszczy.
§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty na obszarach określonych w§ 1.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Bydgoszczy
Zygmunt Gadomski

