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ROZPORZĄDZENIE NR 1/R/2018
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CIESZYNIE
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół,
sposobu oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
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 (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.);
- § 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. z 2016 r. poz. 1123);
- art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
(t.j. Dz.U.2017.1289 z późn. zm.)
w związku ze stwierdzeniem zgnilca amerykańskiego pszczół w miejscowości Ustroń położonej na
terenie gminy Ustroń, należącej do powiatu cieszyńskiego, zarządza się co następuje:
§ 1. Za obszar zapowietrzony uznaje się teren ograniczony:
1) od zachodu linią kolejową do stacji Skoczów Bładnice, dalej przez miejscowość Godziszów do
miejscowości Goleszów, aż do przecięcia z ulicą Piekarniczą; od ulicy Piekarniczej ulicą Wolności,
Astrów, Malinową, Gajową, Stromą, Sadową i dalej szlakiem przez las do ulicy Dzięgielowskiej
w miejscowości Cisownica; od ulicy Dzięgielowskiej na ulicę Wędoły, a następnie granicą lasu i przez las
do ulicy Cisowej (na wysokości ulicy Poselskiej); dalej szlakiem wzdłuż granicy z miejscowością Leszna
Górna i ulicą Widokową do granicy z Republiką Czeską;
2) od południa wzdłuż granicy z Republiką Czeską przez m. in. Małą i Wielką Czantorię i dalej przez las do
Wisły Bucznik, następnie przez szczyt Krzywy do rzeki Wisły w miejscowości Wisła Obłaziec;
3) od wschodu w miejscowości Wisła Obłaziec na południe z biegiem rzeki Wisły do przecięcia z ulicą
Jawornik; od miejsca przecięcia ulicą Jawornik na wschód, aż do linii kolejowej i dalej zgodnie z jej
biegiem przez las do szczytu Bukowa; ze szczytu do ulicy Tokarnia (zachodnia odnoga) i nią na północ do
rozwidlenia ulicy Tokarnia; dalej do przecięcia ulicy Furmańskiej z ulicą Grzybową prze las
do miejscowości Brenna Leśnica; dalej do przysiółka Krzywonek i dalej przez las do miejscowości Brenna
przez potok Brennica do ulicy Wyzwolenia na wysokości Domu Seniora; dalej ulicą Józefa Szewczyka
i dalej do lasu, następnie wzdłuż lasu do kamieniołomu Głębiec i dalej do szczytu Czupel; od szczytu
Czupel do rozgałęzienia potoku Barujec, a następnie do ulicy Pod Zebrzydkę w miejscowości Górki
Wielkie;
4) od północy w miejscowości Górki Wielkie ulicą pod Zebrzydkę, Długą, przecinając ulicę Bielską do ulicy
Spacerowej; dalej przez las do skrzyżowania ulic Spółdzielczej z ulicą A. Kamińskiego; następnie ulicą
Spółdzielczą, Zofii Kossak, Nowy Świat (przez Brennicę), ulicą Spokojną przez las do rzeki Wisły; po
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przejściu przez Wisłę w miejscowości Harbutowice ulicami: Piaskową, Stara Drogą, Artystów
i Alabastrową do miejscowości Bładnice Dolne; w Bładnicach Dolnych ulicami Turystyczną i Bładnicką,
a następnie zgodnie z granicą ze Skoczowem do linii kolejowej.
§ 2. Nakazuje się:
1) oznakować obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym
napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony;”
2) tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru
zapowietrzonego.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się:
1) wykonanie przeglądu pasiek przez lekarzy weterynarii;
2) niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec
amerykański pszczół Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Cieszynie.
§ 4. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 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 Cieszynie;
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 § 1, do czasu uchylenia rozporządzenia.
§ 6. Naruszenia nakazów, o których mowa w § 3 oraz zakazów opisanych w § 4 podlegają
odpowiedzialności karnej na podstawie ustawy a dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
§ 7. Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się:
1) Burmistrza Miasta Ustroń, Burmistrza Miasta Wisła, Burmistrza Miasta Skoczowa, Wójta Gminy
Goleszów oraz Wójta Gminy Brenna w zakresie określonym w § 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 porządku
w gminie;
2) Posiadaczy pszczół w zakresie § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia.
3) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie w zakresie § 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 gmin: Ustroń, Wisła, Skoczów, Goleszów i Brenna.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie
lek. wet. Bogusław Kubica
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Załącznik do rozporządzenia Nr 1/R/2018
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
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