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ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, mikołowskiego,
rybnickiego oraz miast Gliwice, Ruda Śląska i Zabrze
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 terenie powiatów gliwickiego (gminy Gierałtowice, Knurów), mikołowskiego (gminy
Ornontowice, Mikołów), rybnickiego (gmina Czerwionka-Leszczyny) oraz miast Gliwice, Ruda Śląska
i Zabrze obszar występowania zgnilca amerykańskiego pszczół, zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”.
2. Obszar zapowietrzony obejmuje teren ograniczony:
1) od północy – rozpoczynając od przecięcia DK 78 z DK 88 na wysokości ulicy Tarnogórskiej
w miejscowości Gliwice, dalej kierując się na wschód wzdłuż DK 88, aż do ulicy Mikulczyckiej
w miejscowości Zabrze, następnie ulicą Mikulczycką w kierunku południowym do jej przejścia w ulicę
Powstańców Śląskich i dalej na południe ulicą Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ulicą Wolności,
następnie ulicą Wolności kierując się na południowy-wschód do skrzyżowania z ulicą Ks. Piotra Skargi,
dalej ulicą Ks. Piotra Skargi w kierunku południowym do jej przejścia w ulicę Pszczyńską i dalej ulicą
Pszczyńską wciąż kierując się na południe do dzielnicy Pawłów w Zabrzu, do przejścia ulicy Pszczyńskiej
w ulicę Ks. Edwarda Mendego i dalej tą ulicą do granicy z miastem Ruda Śląska (na wysokości
skrzyżowania ulic Ks. Edwarda Mendego, Na Piaski i Pawłowskiej);
2) od wschodu – od granicy z miastem Zabrze w miejscu przejścia ulicy Ks. Edwarda Mendego w ulicę
Pawłowską w miejscowości Ruda Śląska, kierując się na południe ulicą Pawłowską do skrzyżowania
z ulicą Zieloną, następnie ulicą Zieloną w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ulicą Karola
Szymanowskiego i ulicą Karola Szymanowskiego kierując się na południe do skrzyżowania z ulicą E.
Kokota, dalej ulicą. E. Kokota w kierunku południowo-zachodnim do jej skrzyżowania z ulicą Wspólną,
następnie ulicą Wspólną na południe do jej końca, następnie przecinając prostopadle tory kolejowe
i autostradę A4, dalej w linii prostej od autostrady A4 w kierunku południowo-wschodnim do nienazwanej
drogi (w bliskości granicy lasu), dalej nienazwaną drogą do skrzyżowania z ulicą Podlaską i ulicą Podlaską
kierując się na wschód do skrzyżowania z ulica Złotą, następnie ulicą Złotą do skrzyżowania z ulicą
Młyńską, a następnie ulicą Młyńską w kierunku zachodnim do pierwszej ścieżki prowadzącej do kładki
przeprowadzającej przez Kłodnicę i dalej w kierunku południowym do skrzyżowania z ulicą Solidarności,
następnie ulicą Solidarności w Rudzie Śląskiej w kierunku zachodnim aż do granicy z powiatem
mikołowskim, dalej zgodnie z (północno-wschodnią) granicą powiatu mikołowskiego aż do ulicy
Oświęcimskiej w miejscowości Mikołów, dalej kierując się na południe wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 925 do ulicy Dworcowej, następnie ulicą Dworcową w kierunku zachodnim do ulicy Zamkowej
w miejscowości Ornontowice, następnie ulicą Zamkową kierując się na południowy-zachód do ulicy
Klonowej i ulicą Klonową do Potoku Jaśkowickiego, dalej Potokiem Jaśkowickim w kierunku zachodnim
aż do granicy z miejscowością Czerwionka-Leszczyny;
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3) od południa – od miejsca, w którym spotykają się granice gmin Czerwionka-Leszczyny, Ornontowice
i Orzesze w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy gminy Czerwionka-Leszczyny, następnie
wciąż w kierunku zachodnim wzdłuż granicy pomiędzy miejscowościami Czerwionka-Leszczyny oraz
Bełk i dalej w linii prostej przecinając autostradę A1 oraz ulicę Furgoła w miejscowości CzerwionkaLeszczyny do styku z ulicą Markwioka, następnie ulicą Markwioka w kierunku północnym, przecinając
prostopadle ulicę Odrodzenia do granicy miejscowości Czerwionka-Leszczyny z miejscowością Knurów;
4) od zachodu – wzdłuż południowej granicy pomiędzy miejscowościami Knurów i Czerwionka-Leszczyny
kierując się na północny-wschód do torów kolejowych, następnie w kierunku północnym, zgodnie z linią
wyznaczoną torami kolejowymi w miejscowości Knurów do ich skrzyżowania z ulicą Niepodległości,
następnie ulicą Niepodległości w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z ulicą Szpitalną i dalej
ulicą Szpitalną kierując się na północny-zachód, aż do jej przecięcia z DK 78, następnie DK 78 w kierunku
północnym (do Gliwic) do przecięcia tej drogi z autostradą A4 i obejmując od strony zachodniej dzielnice
Gliwic: Trynek, Sikornik i Śródmieście, następnie od skrzyżowania ulicy Opolskiej z DK 78 w kierunku
północno wschodnim do jej przecięcia z DK 88.
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 Gierałtowice i Ornontowice;
2) burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, burmistrza miasta Mikołów;
3) prezydentów miast Gliwice, Knurów, Ruda Śląska i Zabrze.
§ 3. 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.
§ 4. Zakazy określone w rozporządzeniu dotyczą wszystkich
zapowietrzonego i obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

posiadaczy

pszczół

z obszaru

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się:
1) wójtom gmin Gierałtowice i Ornontowice;
2) burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, burmistrzowi miasta Mikołowa;
3) prezydentom miast Gliwice, Knurów, Ruda Śląska i Zabrze;
4) urzędowym lekarzom weterynarii wyznaczonym przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin
Czerwionka-Leszczyny, Gierałtowice, Ornontowice oraz miast Gliwice, Knurów, Mikołów, Ruda Śląska
i Zabrze.

Wojewoda Śląski
Jarosław Wieczorek
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Załącznik do rozporządzenia
Wojewody Śląskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Mapa obszaru zapowietrzonego
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