
ROZPORZĄDZENIE NR 4/2018
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LUBLINIE

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu lubelskiego

Na podstawie art. 46 ust. 1 i 3 pkt 1 pkt 4 i pkt 5a, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z 2018 r. poz. 50, z 2018 r. 
poz. 650), oraz § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie 
zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016r. poz. 1123), w związku ze stwierdzeniem ogniska 
choroby zakaźnej zwierząt podlegającej zwalczaniu – zgnilca amerykańskiego pszczół zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Określa się obszar zapowietrzony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół, zwanym dalej 
,,obszarem zapowietrzonym’’, obejmujący:

1) w gminie Niemce miejscowości w granicach administracyjnych:

- Kolonia Bystrzyca, Niemce, Rudka Kozłowiecka, Nasutów, Majdan Krasieniński;

2) w gminie Jastków miejscowości w granicach administracyjnych:

- Smugi, Marysin;

3) w gminie Wólka miejscowości w granicach administracyjnych:

- Sobianowice, Turka, Długie, Jakubowice Murowane, Wólka;

4) obszar miasta Lublin ograniczony w następujący sposób:

- wzdłuż drogi nr 82 ulicą Turystyczną, Mełgiewską, Aleją Tysiąclecia dalej Aleją Solidarności do 
skrzyżowania z ulicą Poligonową, następnie wzdłuż drogi nr 809 do skrzyżowania ulicy Bohaterów 
Września z ulicą Dębina.

§ 2. 1. W obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się:

1) Prezydentowi Miasta Lublin oraz Wójtom Gminy Niemce, Jastków i Wólka oznakowanie obszaru 
zapowietrzonego poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga! 
Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”;

2) tablice, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) powinno się umieścić na drogach wjazdowych do obszaru 
zapowietrzonego oraz w miejscowościach wymienionych w niniejszym rozporządzeniu;

3) posiadaczom pszczół, którzy dotychczas tego nie uczynili zgłaszanie miejsc, w których przebywają rodziny 
pszczele Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lublinie.

2. W obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
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1) przemieszczania z pasieki oraz do pasieki: pni pszczelich, rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, 
pszczół, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece bez zgody 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie;

2) obrotu rodzinami pszczelimi, produktami i surowcami, które mogą spowodować szerzenie się zgnilca 
amerykańskiego pszczół.

§ 3. W obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół nakazuje się wykonanie przeglądu 
pasiek przez urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Lublinie.

§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i § 3 obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru, 
o których mowa w § 1 i obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego 
przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin oraz Urzędzie Gminy Niemce, 
Urzędzie Gminy Jastków, Urzędzie Gminy Wólka i miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.

§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do publicznej wiadomości.

 

Z-ca Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Lublinie

Tomasz Brzana

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4472


		2018-10-11T13:21:04+0000
	Polska
	Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




