
ROZPORZADZENTE NR 2/2018
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WIELUNIU

z dnia 26 paldziernika 201 8 r.

zmieniaj4ce rozporzqdzenie nr ll20l8 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu z dnia 5 paZdziernika
2018 r., w sprawie okreSlenia obszaru zapowietrzonego, na kt6rym wyst4pila choroba zakaina zgnilec
amerykariski pszcz6l, sposobu oznakowania i wprowadzania zakaz6w oraz nakaz6w na tym obszarze

Na podstawie art.45 ust. I pkt l, pkt3lit b oraz pkt4 i 6 ustawy zdnia ll marca 2004 roku o ochronie zdrowia
zwierz4t oraz zwalczaniu chor6b zakaLnych zwierzqt (Dz. U. 2017 r. poz. 1855 zp6Ln. zm.) oraz
g TRozporz4dzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 1l lipca 2016r. wsprawie zwalczania zgnilca
amerykafiskiego pszcz6l (Dz.U. z2016r. poz.ll23) w zwiqzku ze stwierdzeniem kolejnego ogniska zgnilca
amerykariskiego pszcz6l - choroby zakainej zwierzqt podlegaj4cej obowiqzkowi zwalczania, zlokalizowanego
wmiejscowoSci Wielufr, obrgb 17, dzialka nr 81, powiat wieluriski, woj.l6dzkie wcelu zapobieZenia dalszemu

szerzeniu sig choroby i jej zlikwidowania

zarzqdza sig, co nastgpuje:

S 1. W rozporz4dzeniu nr l/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu z dnia 5 paldziernika 2018 r.

w sprawie okreSlenia obszaru zapowietrzonego, na kt6rym wyst4pila choroba zakaLna zgnilec amerykariski
pszcz6l, sposobu oznakowania i wprowadzaniazakaz6w oraz nakaz6w na tym obszarze wprowadza sig nastgpujqce

zmiany:

1. $ l Otrzymuje brzmienie:

,,$ l. Okre5la sig jako obszar zapowietrzony chorob4 zaka1n4 zwierzqt- zgnilcem amerykafskim pszcz6l

teren miejscowo5ci niZej wymienionych gmin powiatu wielufiskiego:

a) z terenu Gminy Wieluri obejmuj4cy nastgpuj4ce miejscowo$ci:

- Bieni4dzice,

- Dqbrowa,

- Gaszyn,

- Jodlowiec,

- Matysryn,

- Maslowice,

- Nowy Swiat,

- Olewin,

- Rychlowice,

- Ruda.

- Sieniec,

- Starzenice.

- Tur6w,

- Urbanice,

- Widoradz,

- Wielu6,

b) z terenu Gminy Wierzchlas, obejmuj4cy nastgpujEce miejscowo5ci:

- Przyclapy,
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- Wierzchlas,

c) z terenu Gminy CzanoZyly obejmujqcy nastgpuj4ce miejscowoSci:

- Czarno?yly,

- Gromadzice.

- tr agiewniki,

- Opojowice,

- Raczyn,

- Staw.

- Stawek,

- Wydrzyn,

d) z terenu Gminy P4tn6w obejmujEcy nastgpuj4ce miejscowoSci:

- Kamionka.

e) z terenu Gminy Biala, obejmuj4cy nastgpuj4ce miejscowojci:

- Klapka,

- Kopydl6w".

2. 5 2.1. otrzymuje brzmienie:

,,$2.1. Na obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykafiskim pszcz6l nakazuje sig:

l) oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o kt6rym mowa w $1, w odlegloSci nie mniejszej niZ 50 m od granicy
obszaru, poptzez umieszczenie na wszystkich drogach wjazdowych tablic z widocznym z odlegloSci 100 m
trwatym napisem: ,,Uwaga - obszar zapowietrzony zgnilcem amerykariskim pszcz6l";

2) wykonanie przegl4du pasiek przezwyznaczonych urzgdowych lekarzy weterynarii;

3) niezwloczne zglaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wieluniu prrypadk6w zachorow air pszcz6l
z objawami mog4cymi wskazywai na zgnilec amerykariski pszcz6l.',;

3. $ 3 otrzymuje brzmienie:

,,$ 3' Wykonanie oznakowania obszaru, o kt6rym mowa w $ 2 ust. I pkt I niniejszego rozporzEdzenia

powierza sig Burmistrzowi Wielunia, W6jtowi Gminy Wierzchlas, W6jtowi Grniny Czamoiryly, W6jtowi
Gminy P4tn6w, W6jtowi Gminy Biala w mySl art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy zdnia 13 wrzesnia 1996 r.

o utrzymaniu czystosci i porz4dku w gminach (Dz. u. 22016 r. poL.250, 1020, 1250 i lg20), okreSlaj4c termin
ich wykonania jako niezwloczny".

4. $ 7 otrzymuje brzmienie:

,, $ 7. Rozporzqdzenie podlega podaniu do publicznej wiadomoSci przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieluri,
W6jt6w Gmin: Wierzchlas, Czarno2yly, Pqtn6w i Biala, soltys6w miejscowoSci uznanych za zapowietrzone

w spos6b zwyczajowo przyjgty m. in. poprzez rozplakatowanie na tablicach ogloszeri Urzgd6w Gmin, solectw,

obiekt6w uZytecznoSci publicznej, alak2epoprzezlokalne Srodki masowego przekazu,,.

$ 2. Rozporz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podania do publicznej wiadomoSci, w spos6b o kt6rym mowa
w pkt 4 $ 7 i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzEdowym Wojew6dztwa L6dzkiego.
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$ 3. Rozporzqdzenie obowi4zuje do czasu jego uchylenia przezPowiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu.

Powiatowy Lekarz Weterynari i
w Wieluniu
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GrzeTfrz l-uczak

Id: 83 145653-95F3-423A-A8ED-C7Cl lC204lA5. Podpisany Strona 3


