ROZPORZADZENIE NR 1/2018
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WIELUNIU
z dnia 5 pa2dzienika 2018 r.
w sprawie okreSlenia obszaru zapowietrzonego, na kt6rym wystqpila choroba zakatna zgnilec amerykafiski
psznz6l, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazilw oraznakaz6w na tym obszarze
Na podstawie art.46 ust.3 pkt 1, pkt3lit b orazpkt4 i 6 ustawy zdnia I I marca 2004roku ooclrronie zdrowia
zwierz4t oraz zwalczaniu chor6b zaka2nych zwieruqt (Dz. U. 2011 t. poz. 1855) oraz $ 7 Rozporzqdzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia l l lipca 2016 r. w sprawie mtalczania zgnilca amerykariskiego pszcz6l (Dz. U.
z2016r. poz.1l23) w zwiqzktt ze stwierdzeniem w gospodarstwie pasiecznym ogniska zgrilca amerykariskiego
pszczcrt - choroby zakuinej nttierz4t podlegaj4cej obowiqzkowi ztnalczani4 zlokalimwanego w miejscowo$ci
Widoradz, gmina Wieluri, powiat wielunski, woj. t6dzkie w celu zapobie2enia dalszemu szerzeniu sig choroby i jej
zlikwidowania
zarz,4dza, co nastgpuj

e:

$ 1. Okre6la sig jako obszar zapowietrzony chorob4 zakain4zwien4t - zgnilcem amerykariskim pszcz6l, teren
miejscowoSci niZej wymienionych gmin powiatu wieluriskiego:
a) Ztercnu Gminy Wielufi obejmujqcy nastgpuj4ce miejscowo5ci:
- Bieni4dzice,
- D4browa,

- Gaszyn,
- Jodlowiec,
- Malyszyn,
- Maslowice,
- Nowy Swiat,

- Olewin.
- Rychlowice,
- Ruda,

- Sieniec,
- Starzenice,
- Tur6w,
- Urbanice,

- Widoradz,
- Wieluri,
b) Z terenu Gminy Wierzchlas, obejmuj4ca nastgpuj4ce miejscowo6ci:

-Przyclapy,
- Wierzchlas,
c) Z terenu Gminy Czamoffly, obejmuj4ca nastgpujqce miejscowofui:
- Opojowice,
- Raczyn,

- Staw,
- Stawek,
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- Wydrzyn,
d) Z terenu Gminy Pqtn6w. obejmujqca nastgpnj4ce miejscowoSci:
- Kamionka.
$ 2.
t

l. Na obszarze zapowietrzonynr zgnilcem alnerykariskim pszcz6l nakazuje

sig:

) oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o kt6rym mowa w $1. w odlegloSci nie nrniejszej niZ 50 m od granicy

obszaru, popfzez umieszczenie na ws4rstkich drogach wjazdowych tablic zwidocznym zodleglo6ci l00rn
trwalym napisem: ,,Uwaga - obszar zapowietzony zgnilcem amerykariskim pszcz6l";

2) wykonanie przegl4du pasiek przezwyataczonych urzgdowych lekar'4y weterynarii;
3) niezrvlocme zglaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wieluniu przypadk6w zachorowafi pszcz6l
z objawami mog4cymi wska4ywa6 na zgnilec arnerykariskipszcz6l;
2. Na obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykariskirn pszcz6l zakazuje sig:

l)przemieszczania: rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelicli, produkt6w pszczelich oraz
sprzgtu i narzgdzi uZywanych do pracy w pasiece, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu;
2) organizowania wystaw i targ6w z udzialem pszcz6l.
$ 3. Wykonanie oznakowania obszant, o kt6rym mowa w $2 ust. I pkt I niniejszego rozporz4dzenia powierza
sig Burmistrzowi Wielunia, W6jtowi Grniny Wierzchlas, W6jtowi Gminy CzarnoiryLy, W6jtowi Gminy Pqtn6w
w nrySl art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 wrze5nia 1996 r. o utrrymaniu czysto6ci i porz4dku w gminach (Dz. U.
22016 t. poz.250, 1020,1250 i 1920), okle$laj4c termin ich wykonania jako niezwloczrry.
$ 4.

Wykonanie rozporz4dzsnia powierza sig urzgdowym lekarzom weterynarii wyznaczonym przez

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu.
$ 5. Nakary, zakazy, ograniczenia okre5lone niniejsqym rozporzqdzeniem obowiqzuj4 wszystkie osoby
i podrnioty prowadz4ce pasieki pszczele, wprowadzaj4ce do obrotu produkty pszczele z obszaru zapowiehzonego,
do czasu uclrylenia rozporz4dzenia.
$ 6. Kto nie stosuje sig do nakaz6w, o kt6rych mowa w $ 2 ust. 2 pkt 1- 2 niniejszego rozporz4dzenia podlega
odpowiedzialnoSci karnej na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwievat
oraz zwalczaniu chor6b z,akainych zwierz,4t (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855).
$ 7. Rozporz4dz.enie podlega podaniu do publicznej wiadomoSci przez Bumistrza Miasta i Gminy Wieluri,
W6jt6w Gminy Wierzchlas, Czarnofly i P4tn6w, soltys6w miejscowoSci uznanych za zapowietrzone w spos6b
zwyczajowo przyjef m.in. poprzez rozplakatowanie na tablicach ogloszef Urzgd6w Gmin, solectw, obiekt6w
uZytecanoSci publicznej, atak:2e poprzez lokalne (rodki masowego przekazu.
$ 8. Rozporzqdzenie wchodzi w Lycie z dniem podania do publicznej wiadomo5ci, w spos6b o kt6rym mowa
w $7 i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowyrn Wojew6dztwa L6dzkiego.
$ 9. RozporzEdzenie obowiqzuje do czasu jego uchylenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Wieluniu

Grzegorz Luczak
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