
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2016 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 5 października 2016 r. 

w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół  

na terenie powiatów: przemyskiego i jarosławskiego 

Na podstawie art.46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Traci moc rozporządzenie Nr 2/2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie 

zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: przemyskiego i jarosławskiego (Dz.  

Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015, poz. 1888) 

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

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

przyjęty na danym terenie. 

  

 

WOJEWODA PODKARPACKI 

 

 

Ewa Leniart 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 października 2016 r.

Poz. 3212



 

Uzasadnienie  

do rozporządzenia Nr 6/2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 października 2016 r. 

w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół 

na terenie powiatów: przemyskiego i jarosławskiego.  

 

Na podstawie wyniku badania laboratoryjnego przeprowadzonego przez Zakład Higieny Weterynaryjnej 

w Krośnie, Pracownię Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt  w Przemyślu - sprawozdanie z badań  

nr: WIWZHW.931.1/00829/ChRiChZZ/Psz/00071-00073/15, z dnia 17.06.2015 r. stwierdzono zgnilec 

amerykański pszczół w pasiece zlokalizowanej miejscowości Średnia, gmina Krzywcza, powiat przemyski. 

W związku z powyższym podjęto czynności mające na celu likwidację choroby, natomiast Wojewoda 

Podkarpacki wydał rozporządzenie Nr 2/2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 czerwca 2015 r.  

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: przemyskiego i jarosławskiego 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz. 1888). Wobec faktu skuteczności środków zastosowanych 

przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w Przemyślu i w Jarosławiu przy zwalczaniu choroby oraz 

przeprowadzenia wszystkich czynności, w tym oczyszczania i odkażania, a także przeprowadzenia  

w obszarze zapowietrzonym badania klinicznego wszystkich rodzin pszczelich, w wyniku którego nie 

stwierdzono choroby, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii wnioskuje o uchylenie przedmiotowego 

rozporządzenia. 
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