
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2018 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 16 lipca 2018 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów poznańskiego, obornickiego 

i wągrowieckiego. 

Na podstawie art. 46 ust. 3 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 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650) 

oraz § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania 

zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz.1123)  w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – 

zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego w miejscowości Białężyn, zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół, zwany dalej obszarem zapowietrzonym, 

uznaje się teren ograniczony: 

1) od północy – na terenie powiatu obornickiego przez działki 17/13, 17/12, 15/1, 15/3, przecinając drogę po 

łuku przez działki 4/5, 4/12, 4/11, 76/2, 75/2, 70, 68, 60/25, 60/3, 60/29, 60/31, 57/1, 54/4, 10099, 10098, 

zahaczając o działkę 84, dalej przecinając działki 176/1 i 176/2. Przez zabudowania do jeziora o nazwie 

Nienawiskie, od jeziora łukiem przez działkę 10107/2, zabudowaniami do granicy powiatu poznańskiego. 

Od granicy na terenie powiatu poznańskiego przez działki 197, 191, 199, przecinając drogę działkami 178, 

177, 185, 63, 13, 16. Dalej łukiem działką 168 do granicy powiatu wągrowieckiego; 

2) od wschodu – po linii granicy powiatów poznańskiego i wągrowieckiego, następnie na terenie powiatu 

wągrowieckiego przez działkę 9055/3, do granicy powiatu poznańskiego, na terenie powiatu poznańskiego 

przez działkę 13/6, przez skrzyżowanie dróg o nazwie Jagodowa i Jeżynowa w miejscowości Wojnówko, 

dalej przez zabudowania przecinając drogi o nazwie Malinowa, Poziomkowa, Leśna. Dalej działkami 590, 

370, przecinając drogę, następnie łukiem przez działki 9/6, 9/7, 9/10, 9/2, 335/11, 340/10, 589, 581, 571/1, 

579/4, 575/2, 111 do cieku wodnego o nazwie Trojanka; 

3) od południa – od cieku wodnego o nazwie Trojanka przez działkę nr 113, następnie przez zabudowania 

działkami 46/2, 46/1, 53, 3, 5, 1, 199,  1708, 149/2 do skrzyżowania dróg o nazwach Polna 

i Wołodyjowskiego w miejscowości Murowana Goślina. Od skrzyżowania dróg przez działki 178, 172, 

173, 171/2, 685. Przecinając ulicę Kolejową, zabudowaniami przez ulicę Wojska Polskiego, ulicę Mostową 

do skrzyżowania dróg ulicy Poznańskiej z ulicą Mściszewską. Dalej łukiem przez zabudowania 

do skrzyżowania dróg Wodnej i Łąkowej. Od skrzyżowania przez działki 906, 907, 1742, 1270, łukiem 

przez zabudowania przecinając drogę Raduszyńską. Kontynuując działkami 1279/2, 1724, 186/4, 173, 

148/2, 145/2, 145/1 do drogi o nazwie Złotoryjska w miejscowości Mściszewo, dalej łukiem przez działkę 

129 do rzeki Warty. Od rzeki działkami 278, 260, 364, 428, 423, do granicy powiatu obornickiego; 

4) od zachodu – na terenie powiatu obornickiego łukiem przez działki 10063/3, 10050/1, 10049, 10040, 

10039, 10029, 10028, 10021/2 przecinając rzekę Wartę. Dalej łukiem działkami 10195, 190/4, 190/1, przez 

drogę do działek 200/4, 216/4, 216/1, do miejscowości Żerniki. Przez działkę 10182 obok jeziora 
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Żurawiniec, przecinając drogę obok jeziora Kwik. Następnie działkami 119, 118, 117, 439 do drogi 

o nazwie Żernicka, dalej przez działki 498, 499, 478/1, 477/1, 475/1, 482/3. 

§ 2. 1 Na obszarze zapowietrzonym, o którym 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, właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. 

2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1, zakazuje się: 

1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem pszczół; 

2) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwiu, pszczół, pni pszczelich, produktów 

pszczelich oraz sprzętu. 

§ 3. Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół 

z obszaru, o którym mowa w § 1, do czasu uchylenia rozporządzenia. 

§ 4. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o których mowa w § 1, poprzez ustawienie 

na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej 

treści: 

„UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. 

2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, 

oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych. 

3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych. 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się: 

1) Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Poznaniu, Obornikach i Wągrowcu; 

2) Burmistrzom: Miasta i Gminy Murowana Goślina, Obornik, Miasta i Gminy Skoki; 

3) właściwym miejscowo zarządcom dróg. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1, i obowiązuje 

do czasu jego uchylenia. 

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

  

 Wojewoda Wielkopolski 

 

(-) Zbigniew Hoffmann 
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