
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2/12 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 12 czerwca 2012 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół  

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b i pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, 

poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 1. W związku ze stwierdzeniem przypadku wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie 

pasieki zlokalizowanej w Chorzowie, ustala się obszar zagrożony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego 

pszczół, zwany dalej „obszarem zagrożonym”.  

2. Za obszar zagrożony uznaje się teren ograniczony:  

1) od południa - Trasą Średnicową GOP – na terenie Świętochłowic,  

2) od południowego wschodu – trasą linii kolejowych biegnącą od stacji Chorzów Batory do stacji Chorzów 

Miasto - na terenie Chorzowa,  

3) od wschodu - trasą linii kolejowych biegnącą od stacji Chorzów Miasto do stacji Chorzów Stary - na 

terenie Chorzowa,  

4) od północnego wschodu oraz północy - trasą linii kolejowych biegnącą od stacji Chorzów Stary do stacji 

Bytom Główny - na terenie Bytomia,  

5) od północnego zachodu - ul. Zabrzańską - na terenie Bytomia,  

6) od zachodu - ul. Modrzewskiego w Bytomiu przechodzącą w ul. Goduli - na terenie Rudy Śląskiej,  

7) od południowego zachodu - rondem Zjednoczonej Europy - na terenie Rudy Śląskiej,  

- oznaczony na mapie stanowiącej załącznik do rozporządzenia.  

§ 2. Na obszarze zagrożonym zakazuje się:  

1) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół;  

2) przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin 

pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy 

w pasiece.  

§ 3. Zakazy i nakazy określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru 

zagrożonego, do czasu uchylenia rozporządzenia.  

§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się organom gmin Chorzów, Ruda Śląska, Bytom 

i Świętochłowice oraz Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Katowicach, a nadzór nad jego wykonaniem 

Śląskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii.  
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§ 5. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w drodze obwieszczenia na terenie gmin 

Chorzów, Ruda Śląska, Bytom i Świętochłowice.  

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie gmin, w których ma być stosowane.  
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