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ROZPORZĄDZENIE NR 6/2019
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: grajewskiego
i augustowskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się obszar zapowietrzony, w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Wojdy, gmina
Rajgród, powiat grajewski ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół, obejmujący:
1) w powiecie grajewskim, w gminie Rajgród, miejscowości: Wojdy, Rybczyzna, Skrodzkie, Czarna Wieś,
Tama, Rajgród, Kosiły, Woźnawieś, Karczewo, Orzechówek, Stoczek;
2) w powiecie augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny, miejscowości: Rumiejki, Źrobki, Tobyłka,
Solistówka, Barszcze, Dreństwo, Bułkowizna.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
1) organizowania targów i wystaw z udziałem pszczół;
2) przemieszczania rodzin pszczelich, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi
używanych do pracy w pszczelarstwie – bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 nakazuje się:
1) oznakowanie obszaru zapowietrzonego, poprzez umieszczenie na granicach tego obszaru tablic
ostrzegawczych widocznych z odległości co najmniej 100 m, z napisem o treści:
„ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ – OBSZAR ZAPOWIETRZONY”
2) niezwłoczne zgłaszanie przez posiadaczy pszczół miejsc, w których przebywają pszczoły, właściwemu
miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.
§ 4. Burmistrz Rajgrodu i Wójt Gminy Bargłów Kościelny, oznaczą obszar zapowietrzony zgnilcem
amerykańskim pszczół w sposób określony w § 3 pkt 1.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Grajewie i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Augustowie.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie gmin: Rajgród w powiecie grajewskim i Bargłów Kościelny w powiecie augustowskim
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski

