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ROZPORZĄDZENIE NR 01/2020
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TYCHACH
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawiew sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gmin Chełm Śląski, Imielin
i Lędziny w powiecie bieruńsko-lędzińskim
Na podstawie:

᠆ art. 45 ust. 1 pkt. 1, 3 lit. b i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148);

᠆ § 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz 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); w związku ze
stwierdzonym przypadkiem zgnilca amerykańskiego pszczół w miejscowości Imielin, położonej na terenie
powiatu bieruńsko-lędzińskiego, zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w gminach: Chełm Śląski, Imielin i Lędziny
obszar występowania zgnilca amerykańskiego pszczół zwany dalej "obszarem zapowietrzonym".
2. Obszar zapowietrzony obejmuje teren ograniczony:
1) od północy: linią kolejową biegnącą przez gminę Lędziny do granicy powiatu bieruńsko-lędzińskiego,
granicą powiatu bieruńsko-lędzińskiego do autostrady A4 w gminie Imielin, autostradą A4 w kierunku
południowo-wschodnim;
2) od wschodu: granicą województwa śląskiego wzdłuż rzeki Przemszy;
3) od południa: ulicą Górnośląską w Chełmie Śląskim, następnie ulicą Krupińskiego, ulicą Bukietową, ulicą
Śląską w kierunku południowo-zachodnim, ulicą Stacyjną, ulicą Błędów, granicą gminy Chełm Śląski,
dalej granicą gminy Imielin;
4) od zachodu: granicą gminy Imielin, ulicą Ułańską w Lędzinach, ulicą Hołdunowską w kierunku północnym
do linii kolejowej.
3. Mapa obszaru zapowietrzonego stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 2. 1. Ustala się sposób oznaczenia obszaru zapowietrzonego poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy
tego obszaru tablic ostrzegawczych o treści: "ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ - OBSZAR
ZAPOWIETRZONY".
2. Tablice i napisy, o których mowa w ust. 1, powinny:
1) mieć wymiary umożliwiające ich odczytanie z odległości 100 metrów;
2) być wykonane w sposób trwały, odporny na działanie czynników atmosferycznych;
3) tablice, o których mowa w ust. 1, należy umieścić na drogach publicznych i prywatnych.
3. Do oznaczenia obszaru zapowietrzonego w sposób określony w ust. 1 zobowiązuje się:
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1) wójta gminy Chełm Śląski;
2) burmistrzów miast Lędziny i Imielin.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół;
2) przemieszczania rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu
i narzędzi używanych do pracy w pasiece - bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach.
§ 4. Zakazy określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z terenu obszaru,
o którym mowa w § 1, do czasu uchylenia rozporządzenia.
§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się:
1) wójtowi gminy Chełm Śląski;
2) burmistrzom miast Lędziny i Imielin.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie gmin: Chełm Śląski, Imielin i Lędziny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach
Jacek Ratka
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Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Nr 01/2020
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach
z dnia 18 czerwca 2020 r.
Mapa obszaru zapowietrzonego
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