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ROZPORZĄDZENIE NR 6/19
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów:
kolbuszowskiego, rzeszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 5 a, pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1967) oraz
§ 7 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 się, co następuje:
§ 1. Uznaje się miejscowości:
1) Leszcze na wschód od drogi powiatowej nr 1225 R, Hucisko, Zapole w gminie Niwiska, powiat
kolbuszowski,
2) Nowa Wieś po południowej stronie drogi powiatowej nr 1176 R, Kolbuszowa wzdłuż ulicy Krakowskiej
oraz dalej na wschód po południowej stronie ulicy 3 Maja, Kolbuszowa Górna, Domatków, Bukowiec,
Przedbórz, Huta Przedborska, Kupno, dalej od drogi Krajowej nr 9 na południe wzdłuż drogi powiatowej
nr 2150 R, Poręby Kupieńskie po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 2150 R, w gminie Kolbuszowa,
powiat kolbuszowski,
3) Bratkowice - obszar na północ od linii prostej wyznaczonej od południowej granicy Rezerwatu Przyrody
Zabłocie w miejscu, w którym przebiega droga powiatowa nr 2150 R do zachodniej granicy powiatu
rzeszowskiego w miejscu, w którym przebiega droga powiatowa nr 1333 R w gminie Świlcza, powiat
rzeszowski,
4) Czarna Sędziszowska od wschodniej granicy administracyjnej na zachód, wzdłuż drogi powiatowej
nr 1333 R do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 987, dalej na północny-zachód wzdłuż drogi gminnej
łączącej drogę wojewódzką nr 987 z drogą powiatową nr 1332 R, Cierpisz, Ruda od wschodniej granicy
administracyjnej po północnej stronie drogi powiatowej nr 1232 R oraz dalej po wschodniej stronie drogi
prowadzącej przez most na rzece Tuszymka z miejscowości Ruda w kierunku północno-zachodnim
w gminie Sędziszów Małopolski, powiat ropczycko-sędziszowski,
5) Kamionka po wschodniej stronie drogi prowadzącej od wschodniej granicy administracyjnej w kierunku
północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1225 R i dalej w kierunku północnym po wschodniej stronie
drogi powiatowej nr 1225 R w gminie Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski.
- za obszar zapowietrzony i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar
zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół”.
§ 2. Na obszarze zapowietrzonym chorobą – zgnilec amerykański pszczół, o którym mowa w § 1,
zakazuje się:
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1) przemieszczania bez zezwolenia właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii, rodzin
pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu
i narzędzi używanych do prac w pasiece;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym chorobą – zgnilec amerykański pszczół, o którym mowa w § 1,
nakazuje się:
1) posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną
chorobę zakaźną zwierząt właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;
2) przegląd pasiek.
§ 4. Wykonanie postanowień wymienionych w § 1 w zakresie oznakowania obszaru zapowietrzonego przez
umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym powierza się Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego Wójtowi
Gminy Kolbuszowa, Wójtowi Gminy Niwiska, Wójtowi Gminy Świlcza, Wójtowi Gminy Ostrów.
§ 5. Nakaz wymieniony w § 3 pkt 2. zostanie zrealizowany przez urzędowych lekarzy weterynarii.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem podania go do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty wdanym terenie.
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