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ROZPORZĄDZENIE NR 1/AFB/2021
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PRUDNIKU
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b i pkt 4, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), § 7 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
(Dz. U. poz. 1123) w związku ze stwierdzeniem przypadku zgnilca amerykańskiego na terenie pasieki
zlokalizowanej w Prudniku, gmina Prudnik, zarządza się:
§ 1. Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół, zwanym dalej obszarem zapowietrzonym,
uznaje się teren ograniczony:
1. Od południa – wzdłuż granicy państwa, od miejscowości Wieszczyna do miejscowości Krzyżkowice,
nie obejmując tej miejscowości.
2. Od wschodu – południkowo od granicy państwa, obejmując miejscowość Dytmarów, poprzez Stację
PKP Dytmarów, do miejscowości Dobroszewice.
3. Od północy – równoleżnikowo obejmując miejscowość Prężynka, Czyżowice, do drogi krajowej nr 41
koło OSP w Rudziczce.
4. Od zachodu – od drogi krajowej nr 41, południkowo obejmując miejscowość Szybowice do kościoła,
miejscowość Moszczanka do cmentarza, omijając miejscowość Wieszczyna do granicy państwa.
§ 2. Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się od dnia podania do wiadomości publicznej do odwołania:
1. Organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
2. Przemieszczania, bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku, rodzin pszczelich,
pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich i produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi do pracy
w pasiece.
§ 3. Obowiązki i ograniczenia dotyczą wszystkich posiadaczy pszczół na obszarze zapowietrzonym.
§ 4. Wójt Gminy Lubrza, Burmistrz Prudnika, Burmistrz Białej oznakują obszar zapowietrzony, poprzez
umieszczenie na granicach tego obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, trwałych tablic z napisem:
„ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ - OBSZAR ZAPOWIETRZONY”
Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.
§ 5. Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się posiadaczy pszczół z obszaru określonego
w § 1, Wójta Gminy Lubrza, Burmistrza Prudnika, Burmistrza Białej w zakresie oznakowania obszaru
zapowietrzonego oraz lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku
do wykonania czynności urzędowych.
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§ 6. Rozporządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie urzędów Gminy Lubrza, Gminy Prudnik i Gminy Biała.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości publicznej, w sposób określony w § 6.
§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Prudniku
lek. wet. Franciszek Kobylański

