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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2020
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KLUCZBORKU
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu kluczborskiego
Na podstawie art. 45 ust. 1, pkt 1, pkt 3 lit. „b”, pkt 4, pkt 5a i ust. 3 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 z dnia
15.10.2018 r.), § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie
zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. 2016, poz. 1123 z dnia 27.07.2016 r.), w związku
ze stwierdzeniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miejscowości Lasowice Wielkie w gminie
Lasowice Wielkie, zarządza się, co następuje:
§ 1. Za obszar zapowietrzony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół uznaje się:
1. Obszar zlokalizowany na terenie województwa opolskiego wykreślony promieniem o długości 6 km
od ogniska tej choroby, które znajduje się w miejscu o współrzędnych geograficznych: 50o52’19.81 N;
18o12’49.11 E, położonym na terenie wsi Lasowice Wielkie, w gminie Lasowice Wielkie, obejmujący
miejscowości: Jasienie, Lipiny, Kopalina, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Chudoba, Stara Chudoba,
Miskowe, Szumirad, Trzebiszyn, Szczepina, Tuły, Oś.
2. Granice obszaru zapowietrzonego:
1) od południa: od południowej granicy terenu miejscowości Chudoba poprzez obszary leśne do rozjazdu dróg
nr 45 i nr 494, poprzez południową granicę obszaru leśnego położoną na północ o miejscowości Bierdzany,
do obszaru położonego na północ od miejscowości Laskowice;
2) od zachodu: od obszaru położonego na północ od miejscowości Laskowice w kierunku północnymzachodnim poprzez obszary uprawne i leśne do południowego krańca terenu miejscowości Bażany;
3) od północy: od południowego krańca terenu miejscowości Bażany, przecinając drogę nr 45, do wschodniej
części miejscowości Lasowice Małe, przecinając drogę o kierunku Lasowice Małe – Gronowice;
4) od wschodu: od wschodniej części miejscowości Lasowice Małe w kierunku południowym, poprzez
obszary leśne do miejscowości Chudoba, przecinając drogę nr 494.
3. Na granicach obszaru zapowietrzonego przy drogach zostaną umieszczone czytelne i trwałe tablice
o minimalnych wymiarach 50 cm x 30 cm z wyraźnym napisem:
„UWAGA!
Zgnilec amerykański pszczół.
Obszar zapowietrzony”
§ 2. W obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół właścicielom pasiek zakazuje się:
1) organizowania targów, wystaw z udziałem pszczół;
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2) przemieszczania bez zezwolenia rodzin pszczelich, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych
do pracy w pszczelarstwie.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół nakazuje się:
1) posiadaczom pszczół zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kluczborku miejsc, w których
przebywają pszczoły.
§ 4. Wykonanie postanowień wymienionych w § 1 ust. 3 w zakresie oznakowania obszaru zapowietrzonego
poprzez umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym: „UWAGA! Zgnilec amerykański pszczół Obszar
zapowietrzony” powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 6. Rozporządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości publicznej, w sposób określony § 6.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kluczborku
lek. wet. Krzysztof Bocianek

