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ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów będzińskiego, myszkowskiego
i zawierciańskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b i pkt 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 będzińskiego w gminie Siewierz, powiatu myszkowskiego - fragmenty
gmin Koziegłowy i Myszków oraz powiatu zawierciańskiego - fragmenty gmin Łazy i Poręba, obszar
występowania zgnilca amerykańskiego pszczół, zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”.
2. Obszar zapowietrzony obejmuje teren ograniczony:
1) od północy: rozpoczynając od granicy między powiatem będzińskim i powiatem myszkowskim w miejscu
przebiegu ulicy Szkolnej, następnie w linii prostej terenami leśnymi powiatu myszkowskiego w kierunku
północno – wschodnim do miejsca skrzyżowania ulicy Opolskiej z drogą krajową Nr 1 w Winownie,
następnie w linii prostej terenami leśnymi i polnymi powiatu myszkowskiego w kierunku północnowschodnim do przecięcia z ulicą Leśną, następnie w linii prostej terenami leśnymi i polnymi powiatu
myszkowskiego w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania ulic Słonecznej i Ogrodowej we wsi
Osiek, następnie wzdłuż ulicy Ogrodowej w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ulicą Słoneczną we
wsi Koclin, następnie w linii prostej terenami polnymi powiatu myszkowskiego w kierunku wschodnim do
przecięcia z ulicą Różaną, następnie w linii prostej terenami leśnymi powiatu myszkowskiego w kierunku
południowo-wschodnim do skrzyżowania ulic Szpitalnej i Błotnej w Myszkowie, następnie wzdłuż ulicy
Szpitalnej w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z ulicą Jesionową, wzdłuż ulicy Jesionowej
w kierunku południowo-wschodnim do miejsca przecięcia z drogą wojewódzką Nr 791, następnie wzdłuż
drogi wojewódzkiej Nr 791 w kierunku południowo-wschodnim do miejsca przecięcia z ulicą Porębską;
2) od wschodu: od miejsca przecięcia drogi wojewódzkiej Nr 791 z ulicą Porębską na terenie powiatu
myszkowskiego, następnie wzdłuż ulicy Porębskiej w kierunku południowym do granicy między powiatem
myszkowskim i powiatem zawierciańskim, następnie dalej w kierunku południowym wzdłuż ulicy
Porębskiej do skrzyżowania z ulicą Partyzantów w powiecie zawierciańskim, następnie wzdłuż ulicy
Partyzantów w kierunku południowym do skrzyżowania z ulicą Przyszłości, następnie w kierunku
wschodnim do skrzyżowania z ulicą Fabryczną, następnie wzdłuż ulicy Fabrycznej w kierunku
południowym do skrzyżowania z drogą krajową Nr 78, następnie wzdłuż drogi krajowej Nr 78 w kierunku
południowo-zachodnim do skrzyżowania z ulicą Chopina, następnie wzdłuż ulicy Chopina w kierunku
południowym do skrzyżowania ulicy Chopina i „Drogi Kościelnej” z drogą leśną w miejscu „Wiaty dla
rowerzystów”, następnie wzdłuż drogi biegnącej terenami leśnymi w kierunku południowo-zachodnim do
skrzyżowania z „Ciągowską Drogą”;
3) od południa: od skrzyżowania „Ciągowskiej Drogi” z drogą biegnącą terenami leśnymi w miejscu ”Wiaty
dla rowerzystów”, wzdłuż „Ciągowskiej Drogi” terenami leśnymi w kierunku zachodnim, aż do ulicy
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Długiej na granicy pomiędzy powiatem będzińskim i powiatem zawierciańskim, następnie wzdłuż ulicy
Długiej w Kuźnicy Sulikowskiej na terenie powiatu będzińskiego w kierunku zachodnim do skrzyżowania
z ulicą Zagłębiowską, następnie wzdłuż ulicy Zagłębiowskiej w kierunku południowym do skrzyżowania
z ulicą Młyńską, następnie wzdłuż ulicy Młyńskiej w kierunku zachodnim aż do skrzyżowania z droga
krajową Nr 1, następnie wzdłuż drogi krajowej Nr 1 w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą
krajową Nr 78, następnie wzdłuż drogi krajowej Nr 78 w kierunku zachodnim do ronda z ulicą Bytomską;
4) od zachodu: od ronda łączącego ulicę Bytomską ze zjazdem na drogę krajową Nr 78, wzdłuż ulicy
Bytomskiej w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ulicą Suchą, następnie w kierunku północnym
wzdłuż ulicy Suchej i terenami leśnymi i polnymi powiatu będzińskiego w linii prostej w kierunku
północno- zachodnim do skrzyżowania ulic Gajowej, Szkolnej i Leśniczówki, następnie terenami leśnymi
i polnymi powiatu będzińskiego w linii prostej w kierunku północnym do skrzyżowania ulicy Szkolnej
i Jagodowej, następnie wzdłuż ulicy Szkolnej w kierunku północnym do granicy między powiatem
będzińskim i myszkowskim.
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) Burmistrza Gminy Łazy;
2) Burmistrzów Miast Myszków i Poręba;
3) Burmistrzów Miasta i Gminy Koziegłowy i Siewierz.
§ 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) Burmistrzowi Gminy Łazy;
2) Burmistrzom Miast Myszków i Poręba;
3) Burmistrzom Miast i Gmin Koziegłowy i Siewierz;
4) 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
Koziegłowy,Łazy, Myszków, Poręba i Siewierz.

Wojewoda Śląski
Jarosław Wieczorek
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Załącznik do rozporządzenia
Wojewody Śląskiego
z dnia 30 października 2020 r.
Mapa obszaru zapowietrzonego

