
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2018 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 15 czerwca 2018 r. 

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

zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2018.50) oraz par. 7 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 3 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca 

amerykańskiego pszczół (Dz.U.2016.1123) oraz art. 3 ust. 2 pkt. 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.) 

w związku ze stwierdzonymi przypadkami zgnilca amerykańskiego pszczół w miejscowościach: Pisarzowice 

- 4 ogniska i Hecznarowice - 1 ognisko położonych na terenie gminy Wilamowice, należących do powiatu 

bielskiego oraz w miejscowości Bielsko-Biała - 2 ogniska położonej na terenie powiatu Bielsko-Biała zarządza 

się co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie powiatu bielskiego i Bielsko-Biała obszar występowania zgnilca amerykańskiego 

pszczół, zwany dalej "obszarem zapowietrzonym" Obszar zapowietrzony obejmuje teren ograniczony: 

1) Od strony północnej: obszar miejscowości Bestwina od wysokości na przecięciu ulic Świętego Floriana 

i Dworkowej, a następnie przecina dwukrotnie ulicę Braci Dudów kierując się do miejscowości Dankowice 

i biegnie wzdłuż ulicy Polnej, a następnie przecina aleję Młyńską i dalej biegnie wzdłuż granicy 

z województwem małopolskim. 

2) Od strony wschodniej: wzdłuż granicy z województwem małopolskim do miejscowości Czaniec, gdzie 

przecina ulicę Południową, a następnie ulicę Kardynała Karola Wojtyły, następnie kolejno przecina ulicę 

Karpacką i biegnie wzdłuż rzeki Soły kierując się do ulicy Żywieckiej, następnie kieruje się w stronę 

Bujakowskiego Gronia i biegnie do granicy z województwem małopolskim. 

3) Od strony zachodniej: przecina ulicę Lwowską na wysokości Cmentarza Żołnierzy Radzieckich kierując się 

w stronę stacji kolejowej Bielsko-Biała Wschód, a następnie przecina rondo Ofiar Katynia i Aleję 

Niepodległości, dalej biegnie wzdłuż ulicy Katowickiej i ulicy Legionów kierując się w stronę Czechowic 

Dziedzic. Na wysokości dzielnicy Kamionka skręca w stronę miejscowości Bestwina przecinając ulicę 

Krakowską, a następnie przechodzi przez stawy na Podkępie kierując się do ulicy Wielodroga, przechodzi 

przez ulicę Wincentego Witosa do skrzyżowania ulic Dworkowej i Gospodarskiej w miejscowości 

Bestwinka. 

§ 2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym, 

widocznym napisem "Uwaga Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony". 

2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinny być umieszczone na wszystkich drogach wjazdowych do 

obszaru zapowietrzonego" 

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w par. 1 nakazuje się: 

1. wykonanie przeglądu pasiek przez lekarzy weterynarii, 

2. niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Bielsku-Białej przypadków zachorowań 

pszczół z objawami mogącym wskazywać na zgnilec amerykański pszczół 
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§ 4. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w par. 1 zakazuje się: 

1. przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów 

pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece - bez zgody Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Bielsku-Białej 

2. organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół. 

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

z obszaru, o którym mowa w par. 1 do czasu uchylenia rozporządzenia. 

§ 6. Naruszenia nakazów, o których mowa w par. 3 oraz zakazów opisanych w par. 4 podlegają 

odpowiedzialności karnej na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

§ 7. Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się: 

1. Wójta Gminy Kozy, Wójta Gminy Porąbka, Wójta Gminy Bestwina, Wójta Gminy Wilamowice, 

Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice oraz Prezydenta Miasta Bielska-Białej w zakresie określonym w par. 

2 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt. 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Posiadaczy pszczół w zakresie par. 3 ust. 2 oraz par. 4 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia. 

3. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej w zakresie par. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. 

§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

§ 9. rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie gminy Wilamowice, gminy Kozy, gminy Porąbka, gminy Czechowice-Dziedzice, gminy 

Bestwina oraz Miasta Bielsko-Biała. 

  

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej 

 

 

lek.wet. Zenon Dobija 
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Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Nr 1/2018 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej 

z dnia 15 czerwca 2018 r. 

mapa obszaru zapowietrzonego 
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1. mapa obszaru 

zapowietrzonego
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Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Nr 1/2018 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej 

z dnia 15 czerwca 2018 r. 

tablica informacyjna 
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2. tablica 

informacyjna

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 3899



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 3899


		2018-06-19T11:43:40+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




