
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 0510/P/2/2013 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 16 września 2013 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie: powiatu nyskiego - gmina Korfantów  

i powiatu prudnickiego - gmina Prudnik 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwie-

rząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, oraz z 2010 r. Nr 47,  

poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 wrze-

śnia 2006 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. Nr 187, poz. 1574), zarządza się, co 

następuje:  

§ 1.1. Uznaje się za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół - miejscowość Ścinawa Mała  

w gminie Korfantów.  

2. Uznaje się za obszar zagrożony zgnilcem amerykańskim pszczół teren ograniczony odpowiednio:  

1) od południowego zachodu drogą 41 od miejscowości Piorunkowice do skrzyżowania do miejscowości Wę-

ża i dalej drogą do miejscowości Jegielnica, następnie drogą do miejscowości Przydroże Małe;  

2) od północnego wschodu od miejscowości Przydroże Małe do skrzyżowania drogi Ścinawa Mała - Śmicz 

dalej do skrzyżowania drogi Ścinawa Mała - Niemysłowice, następnie do miejscowości Piorunkowice.  

Obszar ten obejmuje gminy: Prudnik powiatu prudnickiego (miejscowość Piorunkowice) oraz Kor-

fantów powiatu nyskiego (miejscowości: Ścinawa Nyska, Przydroże Małe, Jegielnica). 

§ 2. Na obszarach zagrożonych zgnilcem amerykańskim pszczół właścicielom pasiek zakazuje się:  

1) przemieszczania bez zezwolenia rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, pro-

duktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;  

2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół. 

§ 3.1. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby nakazuje się przeprowadzenie przeglądu pasiek 

pszczelich.  

2. Przeglądu pasiek dokonają upoważnieni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie i Prudniku le-

karze weterynarii. 

§ 4. Burmistrz Korfantowa oraz Burmistrz Prudnika powiadomią ludność o zakazach i nakazach wynikających  

z niniejszego rozporządzenia poprzez oznakowanie obszaru zagrożonego tablicami „ZGNILEC AMERYKAŃSKI 

PSZCZÓŁ - OBSZAR ZAGROŻONY”, rozplakatowanie niniejszego rozporządzenia oraz inny sposób zwyczajowo 

przyjęty.  
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§ 5.1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w trybie określonym w § 4.  

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

  

 

 Wojewoda Opolski 

 

Ryszard Wilczyński 
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