
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2021 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POZNANIU 

z dnia 5 października 2021 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 lit. b), pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 poz. 1421 t.j.) oraz § 7 ust. 1 pkt 1, pkt. 2, 

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 ognisk choroby – zgnilca 

amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego w miejscowości Wierzonka, zarządza się, co 

następuje: 

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

uznaje się teren obejmujący w powiecie poznańskim miejscowości: 

a) na terenie gminy Pobiedziska: Stęszewice, Stęszewko, Kołata, Kołatka, Kowalskie, Jerzykowo, Biskupice, 

Uzarzewo-Huby, Tuczno, Pruszewiec, 

b) na terenie gminy Swarzędz: Uzarzewo, Gortatowo, Katarzynki, Kobylnica, Gruszczyn, Janikowo, 

Wierzenica, Karłowice, Wierzonka, 

c) na terenie gminy Czerwonak: Kicin, Czerwonak, Kliny, Miękowo, Owińska, Annowo, Potasze, Trzaskowo, 

Dębogóra, Mielno, 

d) na terenie gminy Murowana Goślina: Kamińsko, Pławno, Okoniec, Huciska, Zielonka, Czernice, Kamińsko. 

§ 2. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się 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, sprzętu bez zgody 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu; 

3) przemieszczania produktów pszczelich z obszaru zapowietrzonego bez zgody Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Poznaniu. 

§ 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 ”; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 października 2021 r.

Poz. 7345



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

oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych. 

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

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się: 

1) Burmistrzowi: Gminy Pobiedziska, Gminy Swarzędz, Gminy Murowana Goślina 

2) Wójtowi Gminy Czerwonak, 

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. 
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