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ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu cieszyńskiego oraz miasta na
prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b i 4 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. 1. Ustala się na obszarze powiatu cieszyńskiego na terenie gmin Hażlach, Strumień, Zebrzydowice
i miasta Cieszyn oraz miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój obszar występowania zgnilca
amerykańskiego pszczół, zwany dalej „obszarem zapowietrzonym".
2. Obszar zapowietrzony obejmuje teren ograniczony:
1) od północy: rozpoczynając od punktu łączącego granicę powiatu cieszyńskiego, miasta Jastrzębie-Zdrój
oraz granicę Polski, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż granicy powiatu cieszyńskiego z granicą miasta
Jastrzębie-Zdrój i następnie w kierunku północnym ulicą Widokową w Jastrzębiu-Zdroju do skrzyżowania
z ulicą Dominika Ździebły, ulicą Dominika Ździebły w kierunku południowym do skrzyżowania z ulicą
Romualda Traugutta i dalej ulicą Romualda Traugutta w kierunku północno-wschodnim przecinając ulicę
Cieszyńską i przechodząc w ulicę Jana Długosza, następnie wzdłuż ulicy Jana Długosza do skrzyżowania
z ulicą Piotra Skargi i dalej ulicą Piotra Skargi kierując się na południe do ulicy Borowej i granicy
z powiatem pszczyńskim;
2) od wschodu: wzdłuż granicy powiatu pszczyńskiego z granicą miasta Jastrzębie-Zdrój, dalej granicą
powiatu pszczyńskiego z granicą powiatu cieszyńskiego do przecięcia z drogą wojewódzką nr 938 i dalej
w kierunku południowym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 938 do ronda przy ulicy Głównej w miejscowości
Pruchna, następnie ulicą Główną w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ulicą Szkolną i tą ulicą
kierując się na południe, następnie na wysokości końca ulicy Szkolnej na wschód do lasu, następnie
skrajem lasu na południe do granicy gmin Strumień oraz Hażlach, dalej granicą gmin w kierunku
zachodnim do ulicy Dębowej w miejscowości Rudnik, następnie ulicą Dębową przechodząc w ulicę
Centralną, następnie ulicą Słoneczną do skrzyżowania z ulicą Graniczną, dalej ulicą Graniczną w kierunku
zachodnim do skrzyżowania z ulicą Skoczowską w miejscowości Kończyce Wielkie, następnie ulicą
Skoczowską do cieku wodnego w okolicy skrzyżowania z ulicą Brzozową i dalej ciekiem wodnym
w kierunku południowym do ulicy Dębowej w miejscowości Hażlach i ulicą Dębową do skrzyżowania
z ulicą Kostkowicką, następnie ulicą Kostkowicką w kierunku południowym do skrzyżowania z ulicą
Miodową i dalej ulicą Miodową, następnie drogą polną łączącą ulicę Miodową z ulicą Lipową, podążając
ulicą Lipową do jej skrzyżowania z ulicą Leśną, następnie ulicą Leśną przechodząc w ulicę Myśliwską
wzdłuż lasu i dalej skrajem lasu do granicy między miejscowościami Hażlach i Zamarski, następnie granicą
między miejscowościami Hażlach i Zamarski do ulicy Brzezie w miejscowości Zamarski, dalej ulicą
Brzezie do skrzyżowania z ulicą Główną i następnie ulicą Główną do skrzyżowania z ulicą Kamienną;
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3) od południa: ulicą Kamienną w miejscowości Zamarski do skrzyżowania z ulicą Rudowską, następnie
ulicą Rudowską kierując się na południe do granicy miejscowości Zamarski i miasta Cieszyn, następnie tą
granicą do ulicy Szarotka i dalej ulicą Szarotka do jej końca przechodząc następnie drogą polną w ulicę
Krokusów w Cieszynie, następnie ulicą Krokusów do drogi wojewódzkiej nr 938 i dalej drogą wojewódzką
nr 938 na północ do skrzyżowania z ulicą Majową, dalej ulicą Majową na południe do połączenia z ulicą
Frysztacką i na wysokości tego połączenia na zachód do granicy Polski z Czechami;
4) od zachodu: wzdłuż granicy Polski z Czechami rozpoczynając w mieście Cieszyn na wysokości
skrzyżowania ulicy Majowej z ulicą Frysztacką aż do administracyjnej granicy powiatu cieszyńskiego
z granicą miasta Jastrzębie-Zdrój i dalej w kierunku północnym ulicą Widokową w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Mapa obszaru zapowietrzonego stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 2. 1. Ustala się sposób oznaczenia obszaru zapowietrzonego poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych
z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony".
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 umieszcza się na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru
zapowietrzonego.
3. Do oznaczenia obszaru zapowietrzonego w sposób określony w ust. 1 zobowiązuje się:
1) Wójtów Gmin Hażlach i Zebrzydowice;
2) Burmistrza Miasta Cieszyna;
3) Burmistrza Strumienia;
4) Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 3. W obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
1) wykonanie przeglądu pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii;
2) niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii przypadków
zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół.
§ 4. W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1) przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin
pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy
w pasiece;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
§ 5. Nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu dotyczą wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru
zapowietrzonego i obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.
§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się:
1) Wójtom Gmin Hażlach i Zebrzydowice;
2) Burmistrzowi Miasta Cieszyna;
3) Burmistrzowi Strumienia;
4) Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój;
5) urzędowym lekarzom weterynarii wyznaczonym przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii.
§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin
Hażlach, Strumień, Zebrzydowice oraz miast Cieszyn i Jastrzębie-Zdrój.

Wojewoda Śląski
Jarosław Wieczorek
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Załącznik do rozporządzenia
Wojewody Śląskiego
z dnia 8 lutego 2019 r.
Mapa obszaru zapowietrzonego na terenie gmin Hażlach, Strumień i Zebrzydowice oraz miast Cieszyn
i Jastrzębie-Zdrój

