
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2019 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SANOKU 

z dnia 19 lipca 2019 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu sanockiego 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 5a, pkt 6, ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1967) 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) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się teren miejscowości: 

1) Niebieszczany, Markowce, Prusiek, Sanoczek, Jędruszkowce, Pisarowce, Zabłotce, Płowce, Stróże Małe, 

Stróże Wielkie w gminie Sanok, 

2) Ratnawica, Bukowsko, Wolica, Zboiska, Pobiedno, Dudyńce, Nagórzany, Nowotaniec, Nadolany, Wola 

Sękowa w gminie Bukowsko, 

3) Pielnia, Długie, Nowosielce, Odrzechowa, Posada Zarszyńska, Zarszyn w gminie Zarszyn, 

4) Poraż, Mokre, Morochów w gminie Zagórz 

5) Sanok dzielnica: Dąbrówka, Posada oraz Zatorze w gminie Sanok 

- za obszar zapowietrzony i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar 

zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół”. 

§ 2.  Na obszarze zapowietrzonym chorobą – zgnilec amerykański pszczół, o którym mowa w §1,   

zakazuje się: 

1) przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sanoku, 

rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu 

i narzędzi używanych do prac w pasiece; 

2) organizowania wystaw i targów z  udziałem pszczół. 

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym chorobą – zgnilec amerykański pszczół, o którym mowa w §1,   

nakazuje się: 

1) posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną 

chorobę zakaźną zwierząt właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sanoku; 

2) przegląd pasiek. 

§ 4.  Wykonanie postanowień wymienionych w § 1 w zakresie oznakowania obszaru zapowietrzonego 

poprzez umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym powierza się Wójtowi Gminy Sanok, Wójtowi Gminy 

Bukowsko, Wójtowi Gminy Zarszyn, Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz oraz Burmistrzowi Miasta Sanoka. 
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§ 5. Nakaz wymieniony § 3 pkt 2 zostanie zrealizowany przez urzędowych lekarzy weterynarii. 

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

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

przyjęty na danym terenie. 

  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Sanoku 

 

 

Stanisław Kaczor 
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