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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2018
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu tureckiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 5a, pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, zm.:
z 2018 r. poz. 50, poz. 650) oraz § 7 ust. 1, ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. poz. 1123) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony, na którym występuje zgnilec amerykański pszczół, o promieniu 6 km wokół ogniska
choroby, obejmujący teren na obszarze powiatu tureckiego województwo wielkopolskie gmina DOBRA,
gdzie zewnętrzną granicę obszaru zapowietrzonego określa się w sposób następujący:
- od północy - od granicy województwa wielkopolskiego wzdłuż granicy pomiędzy gminą Dobra, a gminą
Przykona kompleksem leśnym, następnie na północny zachód działki w Dąbrowicy Kolonii o numerze
96/2, dalej idąc łukiem do przecięcia działki w miejscowości Szymany numer 15 do miejscowości
Chrapczew numer: 111,
- od zachodu - w miejscowości Chrapczew przecina działkę o numerze 402, dalej na południowy zachód
przez działki leśne w miejscowości Chrapczew o numerach 5188/4, 235, 5188/1, 5192, 5195, 5199/3,
dalej łukiem w kierunku południowym przez działki w miejscowości Linne o numerach 5200/1, 5205,
5209 do przecięcia drogi DW 478 w miejscowości Dąbrowa przez działkę o numerze 161/1. Kierując się
dalej na południowy wschód do przecięcia drogi Rzymsko-Skęczniew na wysokości działki o numerze
528 w miejscowości Rzymsko, na południowy wschód do przecięcia drogi Kościanki-DW 478 przez
działkę o numerze 41/1 w miejscowości Kościanki, dalej łukiem na południowy- wschód do granicy
zbiornika Jeziorsko w miejscowości Młyny Strachockie numer działki 232
- od południa – granica przebiega wzdłuż linii brzegowej zbiornika Jeziorsko oraz drogą DW 478 do
granicy województwa wielkopolskiego z województwem łódzkim.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1) posiadaczom pszczół zgłaszania miejsc, w których przebywają pszczoły, właściwemu miejscowo
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;
2) wykonanie przeglądu pasiek przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
3) oznakowanie obszaru poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym
napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ OBSZAR
ZAPOWIETRZONY”, przy czym tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości
co najmniej 100 metrów; oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników
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atmosferycznych; tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub
prywatnych.
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) organizowania targów lub wystaw pszczół;
2) przemieszczania i obrotu rodzinami pszczelimi, matkami pszczelimi, czerwiem, pszczołami, pniami
pszczelimi, produktami pszczelimi oraz sprzętem, narzędziami i odzieżą ochronną, używanymi przy
utrzymywaniu rodzin pszczelich lub do pozyskiwania produktów pszczelich.
§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i § 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1.
§ 5. Wykonanie rozporządzenia powietrza się
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Turku,
Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobra (powiat turecki),
§ 6. Burmistrz Miasta i Gminy Dobra, oznakowuje obszar zapowietrzony w sposób określony w § 2 pkt 3.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie gminy : DOBRA i obowiązuje do czasu jego uchylenia.
§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku
(-) Jan Radzimski

