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ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, lublinieckiego
oraz tarnogórskiego
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 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na terenie powiatu gliwickiego w gminie Wielowieś w miejscowościach: Borowiany,
Raduń, Kieleczka, Czarków, powiatu lublinieckiego - fragmenty gmin Lubliniec i Pawonków oraz powiatu
tarnogórskiego w gminie Krupski Młyn w miejscowościach: Potępa, Krupski Młyn i w gminie Tworóg
w miejscowościach: Koty, Tworóg, Świniowice, obszar występowania zgnilca amerykańskiego pszczół, zwany
dalej „obszarem zapowietrzonym".
2. Obszar zapowietrzony obejmuje teren ograniczony:
1) od północy: rozpoczynając od granicy między województwem śląskim i województwem opolskim
w miejscu przebiegu „Drogi Kośmiderskiej” biegnącej terenami leśnymi powiatu lublinieckiego, i wzdłuż
„Drogi Kośmiderskiej” do przecięcia z drogą leśną w kierunku Solarni, przez Solarnię drogą leśną do
Posmyka, następnie drogą Osiedle Posmyk i drogą Osiedle Leśnica do Leśnicy i drogą leśną wzdłuż
oddziałów leśnych Nr 168 i 134 do brzegu rzeki Mała Panew, następnie północnym brzegiem rzeki Mała
Panew na wschód do granicy między powiatami lublinieckim i tarnogórskim, następnie wzdłuż tej granicy
do przecięcia z drogą Nr 907;
2) od wschodu: drogą krajową Nr 907 do miejscowości Tworóg do skrzyżowania z ulicą Kościelną, wzdłuż
ulicy Kościelnej do ulicy Mickiewicza i do ulicy Wiejskiej w Brynku do przecięcia z drogą krajową Nr 11;
3) od południa: od drogi krajowej Nr 11 ulicą Pyskowicką do miejscowości Połomia do skrzyżowania z ulicą
Słoneczną i dalej ulicą Powstańców Śląskich w miejscowości Wojska i ulicą Szkolną w kierunku na
Wielowieś do granicy między powiatem tarnogórskim i gliwickim;
4) od zachodu: od ulicy Szkolnej w miejscu granicy powiatów tarnogórskiego i gliwickiego w kierunku
północnym wzdłuż granicy, następnie drogą leśną w kierunku miejscowości Wielowieś do punktu
przecięcia się ulic Kościelnej i Czarkowskiej, od tego miejsca w kierunku północno-zachodnim w kierunku
miejscowości Radonia, pozostawiając ją poza granicą obszaru po stronie zachodniej, następnie przecinając
ulicę Szkolną w kierunku północnym do drogi Nr 901 w miejscu granicznym między województwem
śląskim i województwem opolskim, dalej w kierunku północnym granicą województw do miejsca,
w którym swój bieg rozpoczyna „Droga Kośmiderska” na granicy województwa śląskiego i opolskiego.
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".
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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 Krupski Młyn, Pawonków, Tworóg i Wielowieś;
2) Burmistrza Miasta Lubliniec.
§ 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 Krupski Młyn, Pawonków, Tworóg i Wielowieś;
2) Burmistrzowi Miasta Lubliniec;
3) urzędowym lekarzom weterynarii wyznaczonym przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin
Krupski Młyn, Lubliniec, Pawonków, Tworóg oraz Wielowieś.

Wojewoda Śląski
Jarosław Wieczorek
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Załącznik do rozporządzenia
Wojewody Śląskiego
z dnia 2 października 2020 r.
Mapa obszaru zapowietrzonego

