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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2020
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NYSIE
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu nyskiego
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 z późn. zm.)
§ 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca
amerykańskiego pszczół (Dz. U. 2016, poz. 1123) w związku ze stwierdzeniem zgnilca amerykańskiego
pszczół w miejscowości Hajduki Nyskie, gmina Nysa, powiat nyski zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Za obszar zapowietrzony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół uznaje się obszar Gmin
Nysa, Głuchołazy, w promieniu 6 kilometrów od ogniska choroby obejmujący następujące miejscowości:

᠆ na terenie gminy Głuchołazy Markowice, Polski Świętów, Stary Las, Sucha Kamienica,
Nowy Świętów,
᠆ na terenie Gminy Nysa Hajduki, Kępnica, Podkamień, Biała Nyska, Morów, Iława, Wyszków Śląski,
Wierzbięcice, Nysa, Przełęk.
2. Za granicę obszaru zapowietrzonego uznaje się:
1) od wschodu początek miejscowości Wierzbięcice;
2) od zachodu początek miejscowości Morów;
3) od południa początek miejscowości Nowy Świętów;
4) od północy początek wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka w miejscowości Nysa.
3. Na granicach obszaru zapowietrzonego przy drogach zostaną umieszczone czytelne i trwałe tablice
z wyraźnym napisem:
„Zgnilec amerykański pszczół
Obszar zapowietrzony”
§ 2. W obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół właścicielom pasiek zakazuje się:
1) organizowania targów, wystaw z udziałem pszczół;
2) przemieszczania bez zezwolenia rodzin pszczelich, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu
i narzędzi używanych do pracy w pszczelarstwie.
§ 3. Na obszarze, określonym w § 1, zagrożonym zgnilcem amerykańskim pszczół nakazuje się:
1) przeprowadzenie przeglądu pasiek pszczelich przez upoważnionych przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Nysie lekarzy weterynarii;
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2) niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać
na amerykański zgnilec pszczół Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nysie;
3) zgłaszanie miejsc, w których przebywają pszczoły Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nysie.
§ 4. Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich hodowców pszczół
z terenu obszaru zapowietrzonego, do czasu uchylenia rozporządzenia.
§ 5. Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się posiadaczy pszczół z obszaru określonego
w §1, Burmistrza Głuchołaz, oraz wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie lekarzy
weterynarii.
§ 6. Rozporządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, Głuchołazach.
§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie objętym obszarem zapowietrzonym.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Nysie
lek. wet. Zenon Ziubrzyński

