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A WETERYNARYJNA
LEKARZ WETERYNARII
W POZNANIU
oT

Grzegorz Wegtera

ROZPORZTTDZE,NIE NR 3 I 2OL9

POWIATOWEGO LEI{ARZA WETERYNARII W POZNANIU
z dnia3l lipca 2O1r9r.
w sprawie nalczania zgnilca amerykafiskiego pszcz6l na terenie powiatu
poznaiskiego otaz miasta Poznania.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 lit. b), pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2OO4r. o
ochronie zdrowia zwierz4t oraz z\Nalczaniu chorob zaka2nych zwierz4t (Dz.lJ. z
2oL8 r. poz. 1967 z po2. zm.l oraz g 7 ust. 1 pkt 1, pkt. 2, rozporzadzenia
Ministra Rohictwa i Rozwoju wsi z dnia 1 1 lipca 2ot6 r. w sprawie zuralczania
zgnilca amerykanskiego pszczol (Dz. u. z 2016 r. poz. 71231 w zvriqpl<e ze
stwierdzeniem ogniska choroby - zgnilca amerykanskiego pszczol w miejscowoSci
Poznan orazZlotniki, zarzqdza sig, co nastgpuje:

s1

Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykanskim pszczol, zv{arry dalej
o b szarem zapowiet rzorayrn, :uznaj e sig teren o graniczo ny :

a) Od zachodu:
Od miejscowoSci Przelmierowo od skrzy2owania drog Bukowskiej i Rynkowej.
Nastqpnie przez ul. Krancowa, wzdluL ulicy Borowkowej, przez ul. Lotnicz4,
Poludniow4, KoScieln4, N.antow4, wzdlu2 :ul. Dolina, przez u!. Wiosny Ludow,
LeSn4,'Szkoln4, Poznanska do miejscowosci Baranowko, Baranowo do Chyby.
W miejscowoSci Chyby przez ul. Cedrow4, RoLan4, Kameliow4 do miejscowoSci
Kobylniki. W Kobylnikach przez ul. Grabow4, Debowa przez skrzy2owanie drog
Btzozowej z Dzialkow4, nastgpnie przez ulice T\rlipanow4, Szamotulska do drogi
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
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S11. Dalej do miejscowoSci Rokietnica przez ul. Poznansk4, Kasztanow4,
wzdlaL ulicy Jodlowej, kolejno przez Rolna do ul. obornickiej.

b) Od poludnia:
Od rueki Warty ptzez kanal Ulgi, nastgpnie przez ulica Ewarysta Estkowskiego,
Garbary, Dominikansk4, Wielka do skrzyzoryania ulic Wo2nej i Slusarskiej.
Nastgpnie ptzez ul. Wodn4, Klasztorn4. Przez skrzy2owanie Swigtoslawskiej
i Golgbiej kolejno ulicami Podgornej, Polwiejskiej przez Park D4browskiego,
nastgpnie ulicami Tadeusza KoSciuszki, Krolowej Jadwigi, park Drwgskich,
Topolow4, Przemyslow4, Kolejow4, Dmowskiego. Przez skrzyaowanie Glogowskiej
i Hetmanskiej, przezul. Arciszewskiego, Sciegiennego, Promienist4, Junack4,
Smardzewsk4. Dalej przez skrzyhowanie ulic Jawornickiej i Babimojskiej, przez
ulice Grunwaldzk4, PIac Swiatowida, ulica Wolodyjowskiego, Owcz4, Zlotowsk4 do
miej scowoSci Prze Lmierowo

' c) Od wschodu:
W miejscowoSci Poznan przez ul. F. JaSkowiaka, Rumiankow4, Widlakow4,
Dziggielow4, Jasne Blonie, Koprow4 do skrzy2owania drog Mandarynkowej
i Cytrynowej. Dalej ulicami Pomaranczow4, Migdalow4 przez sl<rzyLowanie ulic
Kokosowej z DakLylow4. Nastgpni e przez ul. Bozyd ara, przez strumie n Roia1ny
Potok, ulica Rubiez, Juranda, Karpi4, Rataja, Fort IVa, Lechick4, Serbsk4, park
Szelagowski do rzeki Warty.

d) Od polnocy:
W miejscowoSci Rokietnica od ulicy Obornick iej przezWitkowa do miejscowoSci
Bytkowo. Nastgpnie przez miejscowoSc Sobota do Golgczewo. W miejscowoSci
Golgczewo przez ul. Dworcow4, 'Ilsi4clecia, stawn4, wodn4, Krgt4, szose
Poznanska do Chludowa. Nastgpnie przez Biedrusko, jezioro Glinowieckie, las
Moraski do granic miasta poznania.
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1. Na obszarze zapowietrzonym, o ktorym mowa w S 1 nakazuje sig:
niezvrloczne zglaszanie przypadkow zachorowah pszczol z objawami mog4cymi
- wskazywai na zgnilec amerykanski pszczol, wlaSciwemu miejscowo
Powiatowemu Leka rzowi Weterynarii;
2. Na obszarze zapowietrzorLym, o ktorym mowa w S 1 zakaatje sig:
ll otganizowania targow, wystaw, pokazow lub konkursow z udzialem pszczol; -

2) ptzemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwiu, pszczol, pni
pszczelich, sprzgtu bez zgody Powiatowego LekarzaWeterynarii w poznaniu;
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6) przemieszczania produktow pszczelich z obszaru zapowietrzonego bez
Powiatowego Lekarza W eterynarii w poznaniu.

zgody
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Obowiuki i ograniczenia okreslone w rozporz4dzeniu obowi4zuj4 wszystkich
posiadaczy pszczol. z obszaru, o ktorym mowa w S 1, do czasu uchylenia

rozporz4dzenia.

1.

s',x
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Nakazuje sie oznakowanie obszaru zapowietrzortego, o ktorych mowa
w S 1,, poprzez ustawienie na zewngtrznej granicy tych obszarow tablic
ostrzegawczych z czarrLym napisem na 2oltym tle o nastgpujacej tresci:

! ZGNILEC AMERYKANSKI PSZCZON. OBSZAR ZAPOwIBTRZONY,,;
"UWAGA
2. Tablice i napisy maja miei takie wymiary, aby byly czytelne z od[egloSci co
najmniej 1O0 metrow, ozrtakowane w sposob trwaty, nie podlegaj4cy dzialaniu
czynnikow atmo sfe ry czny ch.

3. Tablice naleiry umieScic
publicznych lub prywatnych.

na ustalonych przez wlaSciwe organy

drogach

s5
Wykonan ie rozporz4dzenia powierza sig
1) Prezydentowi Miasta Poznania,

:

2) Wojtowi gminy Suchy Las,
3) Wojtowi gminy Czerwonak,
a) Wojtowi gminy Rokietnica,
5) Wojtowi gminy Tarnowo podgorne,
6) wlaSciwym miejscowo zarz4dcom drog.

s6
Rozpotz4dzenie wchodzi w irycie z dnierrr podania do wiadomoSci publicznej
w sposob zvtyczajowo przyieW na terenie miejscowoSci wchodz4cych w sklad
obszarow, o ktorych mowa w S 1 i obowiazuje do czasu jego uchylenia.

-

Rozporz4dzenie podlega ogloszeniu
Wielkopolskiego.

s7
w Dzienniku Urzgdowym Wojew odztwa
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