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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2015
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W STASZOWIE
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego
Na podstawie art.45 ust.1 pkt.1 ,pkt 3, pkt 4, pkt.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266, 470.) oraz
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zwalczania zgnilca
amerykańskiego pszczół (Dz.U z 2005 r. Nr 187 poz.1574) po stwierdzeniu zgnilca amerykańskiego pszczół
w miejscowości Sielec ,gmina Staszów zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się ognisko zgnilca amerykańskiego pszczół obejmujące nieruchomość w miejscowości
Sielec ,gmina Staszów na której znajduje się pasieka .
§ 2. 1. Określa się obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół miejscowość Sielec, gmina
Staszów
2. Obszar zapowietrzony powinien zostać oznakowany poprzez ustawienie tablic informacyjnych „
OBSZAR ZAPOWIETRZONY ZGNILCEM AMERYKAŃSKIM PSZCZÓŁ”.
§ 3. 1. Określa się obszar zagrożony zgnilcem amerykańskim pszczół obszar obejmujący następujące
miejscowości w gminie Staszów : Grzybów, Koniemłoty, Oględów, Ziemblice, Stefanówek, Gaj Koniemłocki.
2. Obszar zagrożony powinien zostać oznakowany poprzez ustawienie tablic informacyjnych „ OBSZAR
ZAGROŻONY ZGNILCEM AMERYKAŃSKIM PSZCZÓŁ”.
§ 4. Na obszarze ,o którym mowa w § 2 i § 3 zakazuje się :
1. Przemieszczania bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie rodzin pszczelich,
matek pszczelich ,czerwia pszczół ,pni pszczelich, produktów pszczelich .sprzętu i narzędzi używanych do
pracy w pasiece,
2. Organizowania w obszarze zapowietrzonym wystaw ,targów z udziałem pszczół,
§ 5. Na obszarze o którym mowa w § 2 i § 3 nakazuje się :
1. Dokonanie przeglądu rodzin pszczelich;
2. Niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec
amerykański pszczół Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Staszowie.
§ 6. Zakazy oraz nakazy ,o których mowa w § 4 i § 5 obowiązują wszystkie podmioty lub osoby
prowadzące pasieki pszczele ,wprowadzające do obrotu produkty pszczele z terenu ,na którym został
wyznaczony obszar zapowietrzony i zagrożony.
§ 7. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

–2–
Poz. 2507
Dziennik
Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
_______________________________________________________________________________________________________________

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na danym terenie.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Staszowie
lek. wet. Zofia Słomka

