ROZPORZADZENIE Nr 1/2011
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W STASZOWIE
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
na terenie powiatu staszowskiego
Na podstawie art.45 ust.1, pkt 1 , 3 lit b) oraz pkt 4 ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z późn.
zm.) w związku ze stwierdzeniem wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół
na terenie miejscowości Smerdyna, gmina Staszów, powiat staszowski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się miejscowość Smerdyna w gminie Staszów za obszar
zapowietrzony chorobą zakaźną zwierząt - zgnilec amerykański
pszczół.
2. Obszar zapowietrzony powinien zostać oznakowany poprzez ustawienie
w odległości nie mniejszej niż 50m od granicy obszaru, tablic
informacyjnych „ Obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim
pszczół ”
§ 2. 2. Uznaje się miejscowości : Czajków Północny, Wiązownica Duża,
Wiązownica Mała jako obszar zagrożony chorobą zakaźną zgnilcem
amerykańskim pszczół.
2. Obszar zagrożony powinien zostać oznakowany poprzez ustawienie w
odległości nie mniejszej niż 50m od granicy obszaru,
tablic informacyjnych „ Obszar zagrożony zgnilcem
amerykańskim pszczół”
§ 3.W obszarze zapowietrzonym i zagrożonym chorobą , o której mowa w
§1 nakazuje się:
1) wykonanie przeglądu pasiek przez urzędowego lekarza weterynarii,
2) niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami
mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii w Staszowie.
§ 4. W obszarze zapowietrzonym i zagrożonym chorobą ,o której mowa w
§1 zakazuje się:
1) przemieszczania rodzin pszczelich ,matek pszczelich, czerwia, pni

pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do
pracy w pasiece bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie,
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
§ 5.Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego .
§ 6.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości
publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Staszów
w miejscowościach: Smerdyna, Czajków Północny, Wiązownica Duża,
Wiązownica Mała oraz tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Staszowie.
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