
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2019 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 

z dnia 1 października 2019 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu ostrowskiego 

Na podstawie art. 45 ust.1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z póź. zm.) oraz § 

7 ust. 1 pkt 1 i 2, § 7 ust. 2, § 7 ust. 3 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 ostrowskiego 

w miejscowości Słaborowice, zarządza się, co następuje: 

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

uznaje się teren ograniczony: Przebiega od granicy Miasta Ostrów Wielkopolski z obrębem Lewkowiec gmina 

Ostrów Wielkopolski (działka 66/6 Lewkowiec) w kierunku północno-zachodnim przecinając drogę 

(Uroczysko) o numerze ewidencyjnym 77 w obrębie Lewkowiec, gmina Ostrów Wielkopolski, przy działce 

140/3 (adres Lewkowiec 50a). Dalej biegnie w kierunku północno - zachodnim przez zabudowane działki 

140/2, 140/3, 139/3. Przecina granicę z gminą Raszków, Lewkowiec - Rąbczyn, na drodze 203, przy działce 

205 (obręb Rąbczyn). Następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pola w obrębie Rąbczyn, 

przecinając drogę – działka numer 190 (adres Rąbczyn 49) oraz drogi: działka numer 186 i działka numer 185. 

Dalej biegnie prosto przez pola, przecinając drogi: działkę numer 86 (przy działce o numerze ewidencyjnym 

61/8 obręb Rąbczyn), działkę 85 i działkę 84 w obrębie Rąbczyn. Przecina granicę obrębu Rąbczyn (przy 

działce numer 29) z obrębem Moszczanka (przy działce numer 440). Dalej przecina drogę powiatową nr 5291P 

(działka 422) w obrębie Moszczanka. Następnie biegnie w kierunku północno - wschodnim przez pola. 

Przecina drogę powiatową nr 5292P (działka 239, przy adresie: Moszczanka 102) i drogę gminą (działka 36) na 

granicy obrębu Moszczanka gm. Raszków i obrębu Szczury gmina Ostrów Wielkopolski (przy działce 299/1 

obręb Szczury). Dalej biegnie przez lasy przez działkę 299/1 obręb Szczury. Przecina granicę gminy między 

obrębem Szczury i obrębem Górzno i biegnie przez las w kierunku północno-wschodnim, przecinając drogę 

powiatową 5294P (działka 333) przy skraju lasu w obrębie Górzno i granicę między obrębem Górzno (przy 

działce 330) i obrębem Biniew (przy działce 56/3). Następnie biegnie w kierunku północno – wschodnim przez 

pola oraz zabudowane działki (adres Górzenko 9), przecina drogi działki 94 i 96 w obrębie Biniew. Przecina 

granicę między obrębem Biniew (działka 97/1) a obrębem Górzno (rów działka 127), przecina drogę (działka 

151 obręb Górzno, przy działce 152. Dalej przecina granicę między obrębem Górzno (działka 154) i obrębem 

Sobótka (działka 889). Biegnie w obrębie Sobótka w kierunku północno-wschodnim przez lasy i pola, 

przecinając drogę - działka 447/17 i działka 447/12 i rzekę Niedźwiada (działka 493/13). Następnie przecina  
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drogę krajową nr 11 (działka 494/1), drogę powiatową 5296P (działka 323/3) powyżej rozwidlenia. 

Następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pola, przecina drogę powiatową 5296P (działka 309) przy 

działce 308/1, adres Sobótka 13. Dalej biegnie przez pola, przecina drogę - działka 218. Następnie biegnie 

przez pola i przecina granicę między obrębem Sobótka (przy działce 280 - rów) i obrębem Gutów (działka 98, 

przy działce 91 obręb Gutów). Następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pola, za zabudowaniami, 

przecinając drogę działka 97 w obręb Gutów. Dalej przez pola, za zabudowaniami przecina granicę gminy 

między obrębem Gutów (działka 217 – rów, gmina Ostrów Wlkp.) i obrębem Gałązki Małe (działka 18 – rów) 

gmina Nowe Skalmierzyce. Dalej biegnie przez pola w kierunku wschodnim przecinając drogę (działkę 6) 

w obręb Gałązki Małe, przy działce 21, adres: Gałązki Małe 1. Następnie przez pola w kierunku południowo-

wschodnim, przecina granicę między obrębem Gałązki Małe na styku działki numer 1 w Gałązkach Małych 

i działki 77 w obrębie Gałązki Wielkie, która stanowi drogę powiatową 5297P. Biegnie prosto przecinając 

drogę działka 110, potem przez pola, za zabudowaniami działki numer 112, adres Gałązki Wielkie 5. Następnie 

przecina granicę między obrębem Gałązki Wielkie (przecinając działkę 114 – drogę i działkę 115 - rów) 

i obrębem Droszew (przy działce 380). Przecina drogę gminną, działka 378 w obręb Droszew i przechodzi 

przez zabudowania na działce 388 (adres: Miedzianów 20) a następnie przez pola w kierunku południowo – 

wschodnim. Przecina drogi działka 402 i działka 331 w obrębie Droszew. Biegnie przez łąki przecinając drogi 

działka 438 i dz. 446 w obręb Droszew. Dalej biegnie w linii prostej przez pola i łąki. Przecina granicę między 

obrębem Droszew (wschodni koniec działki 469 - rów) i obrębem Kościuszków (wschodni koniec działki 282/2 

- rów). Następnie biegnie w kierunku południowym, przez pola, przecina drogę powiatową 5301P (działka 

79/2), przy działce 121. Biegnie przez pola w kierunku południowym, do granicy obrębów Kościuszków 

i obrębu Ociąż. Na zmianę przecina wschodni fragment obrębu Ociąż (działka 366), potem zachodni fragment 

obrębu Skalmierzyce (działka 1384/1, 1367), ponownie wschodni fragment obrębu Ociąż (od działki 363 do 

działki 346), następnie zachodni obszar obrębu Skalmierzyce, przez pola (od działki 1366 do działki 1355/3), 

by ponownie przeciąć granica obrębu Ociąż, przez rzekę Ciemną (działka 376/1). Biegnie w kierunku 

południowym przez tereny przemysłowe w obrębie Ociąż (np.: działka 387/11), następnie przecina tereny 

kolejowe (działka 238) oraz drogą gminna (działka 303 – ulica Torowa). Następnie przecina drogę krajową 

numer 25 (przy działce 247/5). Następnie biegnie w kierunku południowym przez pola, przecina drogę gminną 

(działka 331/2), do granicy z obrębem Biskupice Ołoboczne (działka 165). Następnie przecina ulicę Ostrowską 

w Biskupicach Ołobocznych, droga powiatowa 5309P (działka 150), przy zabudowaniach ul. Ostrowska 52. 

Biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez zabudowania i tereny uprawne, przecina drogi: działki 

135 i 129, następnie pastwiska, rowy i pola, przecina drogę gminną – ulica Środkowa (działka 483/1) przy 

zabudowaniach Środkowa 8. Dalej w kierunku południowo-zachodnim, przez pola i drogi (działka 33, 37, 78) 

do granicy z obrębem Czekanów, gmina Ostrów Wielkopolski, (działka 108 Biskupice Ołoboczne i działka 

589 – Czekanów). Biegnie prze lasy, przecinając drogę (działka 596). Potem prze lasy i łąki do rzeki Ołobok, 

gdzie środkiem przebiega granica miedzy obrębem Czekanów (działka 556/2) i Wtórek (działka 28), przy 

działce 84 we Wtórku. Biegnie w kierunku zachodnim przez łąki, lasy do granicy z Miastem Ostrów 

Wielkopolski, dalej prze lasy, działkę WODKANU, przecina obwodnicę Ostrowa – droga krajowa S11 (działka 

2/1, obręb 0199). Biegnie w kierunku zachodnim przez łąki i pola, przecina ulicę Kaliską – droga 25 (działka 

18/2) za Galerią Ostrovia. Następnie przez pola, potem przez teren OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, 

przecina ulicę Bracką, (przy Brackiej 75), potem ulicę Olsztyńska (przy Olsztyńskiej 37), ulicę Grunwaldzką 

(przy Grunwaldzkiej 14), dalej ulicę Torową (przy Torowej 3), ulicę Limanowskiego – droga powiatowa 5299P 

(przy Limanowskiego 102), ulicę Północną (przy Północnej 10), ulicę Wenecja (przy Wenecja 78), rzekę 

Ołobok (działka 1/2 obręb 0009), przez teren Piaski-Szczygliczka, Następnie w kierunku północno-zachodnim 

przecina tory kolejowe (działka 1 obręb 0182), ulicę Poznańską (działka 5, obręb 0181) potem przez lasy do 

granicy z Lewkowcem, gmina Ostrów Wielkopolski (działka 66/6 Lewkowiec). 

§ 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; 
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§ 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, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych. 

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

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się: 

1) Prezydentowi miasta Ostrów Wielkopolski, 

2) Burmistrzowi: Gminy Raszków, Gminy Nowe Skalmierzyce, 

3) Wójtowi: gminy Ostrów Wielkopolski, 

4) 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. 

  

 Powiatowy Lekarz Weterynarii 

(-) Dariusz Hyhs 
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