
ROZPORZĄDZENIE nr
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia lipca 2018 r.

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczól na terenie powiatu kieleckiego i
jędrzejowskiego

Na podstawie art. 46 ust. 1 i 3 pkt 1 pkt i pkt Sa, ustawy z dnia I marea 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. tJ. z 2017 r. poz. 1855, z 2018
r. poz. 50, 650.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11.07.2016 r. w
sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczól (Dz. U. z 2016 r. poz. 1123), w związku ze
stwierdzeniem ogniska choroby — zgnilca amerykańskiego pszczół zarządza się, co następuje;

Ł Za obszar zapowietrzony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół uznaje się na obszarze
powiatu;

— kieleckiego: część gminy Lopuszno obejmującą miejscowości Gnieżdziska, Fanisławiczki,
Ruda Zajączkowska; część gminy Piekoszów obejmujący miejscowości: Wierna Rzeka,
Wesoła, Gałęzice, Zajączków, Łosienek, Lesica oraz przysiółki Młynki, Bławatków, Rogatka,
Jeżynów; część gminy Chęciny obejmujący miejscowości: Bolmin, Korzecko, Miedzianka,
Podpolichno, Polichno oraz przysiółki Gościniec, Kresy, Wymysłów, Zacisze, Zagaje,
Zarośle, Żabieniec;

— jędrzejowskiego: część gminy Małogoszcz obejmujący miejscowości: Bocheniec, Karsznicc,
Mieronice, Wrzosówka, Zakruczc, Leśnica.

Przebieg granic obszaru od strony północnej:

- od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 728 z drogą leśną, biegnącą na południowy —

wschód od góry Michala Góra, w kierunku północno — wschodnim. Następnie od
rozwidlenia tej drogi leśnej z drogą leśną prowadzącą z miejscowości Czartoszowy, w linii
prostej, w kierunku południowo - wschodnim do miejscowości Łosienek.

od strony wschodniej:

- w Bławatkowie wzdłuż ulicy Słonecznej w kierunku południowym do skrzyżowania z ulicą
Kielecką, dalej ulicą Kielecką do skrzyżowania z ulicą Zakładową; wzdłuż ulicy Zakładowej w
kierunku południowo — wschodnim do miejscowości Gałęzice. Następnie za kopalnią Miedzianka
wzdłuż drogi biegnącej w kierunku południowo zachodnim, a dalej w tym samym kierunku wzdłuż
linii wysokiego napięcia do skraju lasu rezerwatu przyrody „Góra Żakowa”, a następnie skrajem tego
lasu w kierunku południowo wschodnim do rogatek wsi Skiby. Stąd w linii prostej w kierunku
południowym do drogi wojewódzkiej 762.



od strony południowej:

- wzdłuż drogi wojewódzkiej 762 w kierunku zachodnim do Jedbicy - części wsi Bolmin. Stąd w

kierunku południowo — zachodnim drogą leśną prowadzącą do przysiółka Wymysłów i dałej w tym

kierunku do rzeki Biala Nida. Następnie wzdłuż rzeki Biała Nida do mostu w osadzie Jaców. Dalej

drogą lokalną w kierunku północno - zachodnim prowadzącą przez wieś Karsznice do skrzyżowania

z drogą 728. dalej drogą wojewódzką 728 do skrzyżowania z drogą lokalną prowadzącą do

miejscowości Mieronice; stąd w linii prostej w kierunku zachodnim do skraju lasu.

od strony zachodniej:

- wzdłuż granicy lasów w kierunku północnym do drogi lokalnej prowadzącej do wsi Leśnica; dalej

wzdłuż tej drogi w kierunku pólnocnym do dworca kolejowego Małogoszcz; następnie wzdłuż drogi

wojewódzkiej 728 do skrzyżowania z drogą we wsi Wrzosówka; dalej wzdłuż tej drogi xy kierunku

wschodnim do torów łinii kolejowej nr 6ł.

* 2. ł. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w ł nakazuje się:

ł) oznakowanie obszaru zapowietrzonego poprzez ustawienie tabłic ostrzegawczych z

trwałym i widocznym napisem „Uwaga! Zgnilec amerykański pszczół.

Obszar zapowietrzony”,
2) tablice, o których mowa w ust. ł pkt ł powinno się umieścić na drogach wjazdowych

do obszaru zapowietrzonego, w miejscach uzgodnionych z właściwym

miejscowo Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

3) posiadaczom pszczół zgłaszanie miejsc. w których przebywają rodziny pszczele

właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w 1 zakazuje się:

1) przemieszczania z pasieki oraz do pasieki: pni pszczelich, rodzin pszczelich,

matek pszczelich, czerwia, pszczół, produktów pszczelich oraz sprzętu

i narzędzi używanych do pracy w pasiece bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii

w Kiełcach oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie.

2) obrotu rodzinami pszczełimi produktami i surowcami, które mogą spowodować szerzenie

się zgnilca amerykańskiego pszczół.

* 3. W obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół nakazuje się wykonanie

przeglądu pasiek przez urzędowych lekarzy weterynarii.

* 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Kiełcach i w

Jędrzejowie, władzom lokalnym: Burmistrzom miasta i gminy Chęciny i Malogoszcz, Wójtom gminy

Piekoszów i Łopuszno.

* 5. Nakazy i zakazy, o których mowa w * 2 obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru,

o których mowa w I i obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.



6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w

* 1.

„7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzieimiku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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