
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/CHZ/2012 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BOCHNI 

z dnia 5 września 2012 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego  

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b i 4, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2008 Nr 213, poz. 1342, z późn. zm
1)

) oraz  

§ 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca 

amerykańskiego pszczół (Dz.U. Nr 187, poz. 1574), w związku ze stwierdzeniem przypadków zgnilca 

amerykańskiego pszczół na terenie pasiek zlokalizowanych w miejscowości Gorzków, w powiecie 

bocheńskim, zarządza, co następuje:  

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

uznaje się obszar gospodarstw pasiecznych w Gorzkowie 48 i Gorzkowie 101.  

§ 2. Za obszar zagrożony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół, zwany dalej obszarem 

zagrożonym uznaje się teren ograniczony:  

1) Od strony wschodniej: od przysiółka Kiebło Brzeźnickie przy drodze Brzeźnica-Poręba Spytkowska do 

szczytu góry Kopalina, od Kopaliny do miejscowości Łazy –drogą boczną od strony wschodniej, do 

skrzyżowania z drogą główną biegnącą od Łazów do Rzezawy, dalej drogą z Łazów do skrzyżowania 

z drogą E40 , drogą E40 w kier Zach do skrzyżowania z ul. Topolową (przysiółek Podgościniec),  

ul. Topolową do przejazdu Kolejowego w Rzezawie (gmina Rzezawa), dalej ul. Szkolną w Rzezawie aż do 

skrzyżowania z ul. Kościelną, w kierunku zachodnim ul. Kościelną do skrzyżowania przy kościele  

z ul. Wiśniową, ul. Wiśniową na północ aż do skrzyżowania z ul. Gaj,  

2) Od strony północnej : ul. Gaj w Rzezawie do skrzyżowania z ul. Pacynkową, następnie w kierunku 

południowo-zachodnim ul. Pacynkową do mostku nad potokiem na wysokości przysiółka Klasy, dalej 

w kier. północnym potokiem w kierunku rzeki Młynówki, rzeką Młynówką do drogi nad rzeką na 

wysokości przysiółka Bełch, dalej w kierunku zachodnim drogą łączącą przysiółek Bełch z przysiółkiem 

Podlesie, dalej drogą Bochnia-Zielona do skrzyżowania z ul. Krzyżanowicką,  ulicą Krzyżanowicką do 

miejscowości Krzyżanowice (gmina Bochnia) , dalej wzdłuż rzeki Raby, mijając most w Proszówkach do 

zetknięcia rzeki Raby z ul. Na Kąty, od zetknięcia rzeki Raby z ul. Na Kąty, dalej w kierunku zachodnim 

wzdłuż odgałęzienia ul. Na Kąty do placu targowego na ul. Partyzantów, dalej ul. Partyzantów do 

skrzyżowania z ul. Łany,  

3) Od strony zachodniej : ulicą Łany do skrzyżowania z ul. Wodociągową, ul. Wodociągowa w kierunku 

wschodnim do skrzyżowania z ul. Karosek, ul. Karosek w kierunku zachodnim do skrzyżowania  

z ul. T. Popka, ul. T. Popka do skrzyżowania z ul. G. Turkowskiego., następnie w kierunku południowo – 

wschodnim ul. G. Turkowskiego do ul. Legionów Polskich, ul. Legionów Polskich w kierunku 

południowo- wschodnim do skrzyżowania z ul. K. Przedmieście, ul. K. Przedmieście w kierunku 
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zachodnim do ul. W. Podgórca, następnie ul. Podgórca, ulicą. Kolanowską do skrzyżowania z drogą E40 

(obwodnicą Bochni), drogą E40 w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Dołuszycką, następnie 

w kierunku południowym ul. Dołuszycką  do skrzyżowania z ul. Rydla  

4) Od strony południowej : od skrzyżowania ul. Dołuszyckiej i Rydla w kierunku wschodnim ulicą Rydla do 

ul. Wiśnickiej, ul. Wiśnicką w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Bujaka, wzdłuż ul. Bujaka, 

dalej w kierunku południowym ul. Kurów i boczną odnogą ulicy Kurów aż do Wiśnicza Małego – do 

skrzyżowania z drogą wiodącą do Kopalin, od w/w skrzyżowania w kierunku wschodnim drogą wiodącą 

przez Wiśnicz Mały do przysiółka Podgródek, od Podgródka drogą na północ do przysiółka Brzeźnicy, 

dalej drogą polną do przysiółka Kiebło (Brzeźnickie)  

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym chorobą, o którym mowa w § 1 i § 2, zakazuje się od dnia 

podania do wiadomości publicznej do odwołania:  

1) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół;  

2) przemieszczania, bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni, rodzin pszczelich, matek 

pszczelich, czerwia, pni pasiecznych oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece.  

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 2, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni przeprowadzi przegląd 

pasiek, w zakresie wynikającym z konieczności oceny zagrożenia chorobą - zgnilcem amerykańskim pszczół.  

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

§ 6. Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje sie posiadaczy pszczół z obszarów określonych 

w § 1 i § 2, Burmistrza Miasta Bochnia, Wójta Gminy Bochnia , Wójta Gminy Rzezawa i Wójta Gminy Nowy 

Wiśnicz oraz lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni.  

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

przyjęty.  

§ 8. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni  

Wacław Czaja 
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