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POWIATOWEGO LTI{ARZA WETERYNARII W POZNANIU

z dnia 31 lipca 2Ol9t.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykaiskiego pszcz6l na terenie powiatu
poznarlskiego.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 lit. b), pkt 4 ustawy z dnia 1 1 marca 2OO4r. o
ochronie zdrov,ria zurierz4t oraz zuralczaniu chorob zaku2nych zvvierz4t (Dz.lJ. z
2or8 r. p9z. 1967 z poZ. zm.l oraz g 7 ust. 1 pkt 1, pkt. 2, rozporz4dzenia
Ministra frohictwa i Rozwoju wsi z dnia 1 1 lipca 2016 r. w sprawie zuralczania
zgnilca amerykafiskiego pszczol (Dz. u. z 2016 r. poz. lL23) w zvriapku ze
stwierdzeniem ogniska choroby - zgnilca amerykanskiego pszczol w miejscowoSci
Mosina, zarz4dza sig, co nastgpuje:

s1
za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykanskim pszczol, Twany dalej
obszarem zapowietrzorayrn, uznaje sig teren ograniczony:

a) Od zachodu:
-

Od miejscowoSci Kierzki do miejscowoSci Dymaczewo Stare przez ul. Bajera,
LeSn4, CzereSniow4. Nastgpnie przez miejscowoSc Trzebaw przez jezioro Goreckie
do j ezirora Jaro slawieckiego.

b) Od poludnia:
{9e*}
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Przez miejscowoSci Baranowko, Zabinko, Nowinki, przez ul. Powstancow
Wielkopolskich. Nastgpnie w miejscowoSci Borkowice przez drogq Mosifiska,
Lubinowa, Srodpolr.r4, przez kanal Mosinski do miejscowoSci Kierzki.

c)

.

Od wschodu:

Od miejscowoSci Kamionki przez miejscowoSc Rogalin i drogg Mosinska. Dalej
przez rzekg Wartg, przez miejscowoSi Baranowo, drogq Debowa.

d) Od polnocy:
t

Od jeziora Jaroslawieckiego przez Wiry (osada leSna), droga LeSniczowka do
miej scow o|ci N.gczyca. W miej scow olci N.gczyca przez ul. Sosnow4, Podgorna,
drogg Poznansk1oraz Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.,
dalej do rzekiWarty. Od rzeki przez miejscowosi Wiorek, drogq PodleSna.

Nastgpnie przez drogg Poznanska obok miejscowoSci Babki.

s2
1. Na obszarze zapowietrzonym, o ktorym mowa w S 1 nakazuje sig:
niezurloczne zglaszanie przypadkow zachorowan pszczol z objawami mog4cymi
wskaz5rwac na zgnilec amerykanski pszczol, wlaSciwemu miejscowo

Powiatowemu leka rzowi Weterynarii ;
2. Na obszarze zapowietrzot'Lyr'r5 o ktorym mowa w S 1 zakazuje sig;
I) orga{izowania targow, wystaw, pokazow lub konkursow z udzialelr:' pszczol;
2) przeanieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwi:u, pszczol, pni
pszcze\ich, sprzgtu bez zgody Powiatowego LekarzaWeterynarii w Poznaniu;
3) przemieszczania. prod.uktow pszczelich z obszar:u zapowietrzonego bez zgody
Powiatowego Lekarza W eterynarii w Poznaniu.

s3
Obowiazki i ograniczenia okreslone w rozporz4dzeniu obowiq2uj4 wszystkich
posiadaczy pszczol z obszaru, o ktorym mowa w S 1, do czasu uchylenia
rozporz4dzenia.

s4

i.

Nakazuje sie oznakowanie obszaru zapowietrzorrego, o ktorych inowa
w $ 1, poprzez ustaurienie r1a zewrlqtrznej granicy tych obszarow tablic
ostrzegawczych z czarrryrn napisem na 2oltym tle o nastepujacej treSci:

,,UwAGA ! ZGNILEC AMERYKANSKI PSZCZON- OBSZAR ZAPOWIETRZONY,,;
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i napisy maja miec takie wymiary, aby byly czytelne z odlegloSci co
najmniej 100 metrow, oznakowane w sposob trwaly, nie podlegaj4cy

Tablice

dzialaniu czynnikow atmo

sfe

ry czny ch.

3. Tablice nalezy umieScii na ustalonych przez wtraSciwe organy

drogach

publicznych lub prywatnych.

ss
Wykonan ie rozporz4dzenia powierza sig
1) Burmistrzowi gminy Mosina,
2) Burmistrzowi gminy Puszczykowo,

:

3) Wojtowi gminy Komorniki,
4) Burmistrzowi gminy Stgszew,
5) wlaSciwym miejscowo zarzqdcom drog.

s6
Rozporz4dzenie wchodzi w bycie z dniem podania do wiadomoSci publicznej
w sposob mvyczajowo przyjety na terenie miejscowoSci wchodzTcych w sktad
obszarow, o ktorych mowa w S 1 i obowi4zuje do czasu jego uchylenia

s7
Rozporz4dzenie podlega ogloszeniu
Wielkopolskiego.

w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa

UZASADNIENIE

wojewodztwa wielkopolskiego wyst4pilo ognisko zgntlca
amerykariskiego pszczol w pasiece polohonej w miejscowoSci Mosina. Na terenie
pasieki znajdowaly sig 3 pnie pszczele.
' Na podstawie objawow klinicznych czerwiu w zaka2onej pasiece oraz
wynikow badan laboratoryjnych probek w kierunku obecnoSci zgnilca
amerykariskiego pszczol (Sprawozdanie z badan PIWeI-PIB w Pulawach nr
P I L9134860l stwierdzono chorobs.
W celu zuralczenia choroby zakalnej - zgnilca amerykanskiego pszczol',
nieodzownym jest okreSlenie obszaru zapowietrzonego wokol ogniska choroby
oraz wprowadzenie nakazow i zakazow na t5rm obszarze.

Na terenie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwald.zka 25O, 60- I 66 Poznait
tel.: (61) a68-97-19, fax: (61) 868-01-99
e-mail: sekretnria(a)piw-oznan.pl
www.piw.poznan.pl

Strona 3 z 4

LAT

G

ADMINISTRACJII;
WETgRYNARYJ NTJ
] 9'n? * ?01V

w zuriwr<rt z wyst4pieniem ogniska zgnirca amerykanskiego psziXl,
wydanie na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2OA4 r. o ochroni&
zdtowia zurierz4t oraz zvtalczartiu chorob zaku2nydn nvierz4t (Dz.lJ. z 2OI,7 r. poz.
1855 z poL. zrn.) rozporz4dzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu
w sprawie zvtalczania zgnilca arnerykanskiego pszczol jest konieczne
i uzasadnione.
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Otr,zyrnuj4:

1. Wielkopolski Wojew6dzlnLekaru
2. Prezydent Miasta Pozr:'at:ria,
3. W6jt gminy Rokietnica,
4. W6jt gminy Suchy Las,
5. W6jt gminy Czerwonak,
6. W6jt gminy Tarnowo Podg6rne,
7. Wojew6dzki Zwiw,ekPszczelarzy

Weterynarii w Poznaniu,

w Poznaniu.
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