
ROZPORZĄDZENJE nr

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2J.. sierpnia 2018 r.

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczól na terenie powiatu opatowskiego i

sandomierskiego

Na podstawie art. 46 ust.1 i 3, pkt 1, pkt 3, pkt 4 i pkt Sa ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.) oraz * 7

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie

zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz. 1123), w związku ze

stwierdzeniem przypadku zgnilca amerykańskiego pszczół zarządza się, co następuje:

I Za obszar zapowietrzony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół uznaje się na

obszarze powiatu:

- opatowskiego: część gminy Ożarów obejmująca miasto Ożarów oraz miejscowości:

Binkowice, Czachów (część miejscowości), Grochocice, Jakubowice, Janików,

Jankowice, Janopol (część miejscowości), Janowice, Julianów (część miejscowości),

Karsy (część miejscowości), Lasocin (część miejscowości), Pisary (część miejscowości),

Prusy, Przybysławice, Sobótka (część miejscowości), Sobów, Stróża (część

miejscowości), Suchodółka, Szymanówka, Śmiłów, Tominy, Wojciechówka (część

miejscowości), Wólka Chrapanowska, Wyszmontów, Zawada, część gminy

Wojciechowice obejmująca miejscowości: Bidziny, Jasiee, Kunice (część miejscowości),

Mikułowice (część miejscowości), Smugi, Wlonice, Woj ciechowice (część

miejscowości),

- sandomierskiego: część gminy Wilczyce obejmująca miejscowości: Bożęcin (cześć

miejscowości), Daromin (cześć miejscowości), część gminy Zawichost obejmująca

miejscowości: Chrapanów, Czyżów Szlachecki (część miejscowości), Józetków, Kolęcin,

Linów (część miejscowości), Linów-Kolonia (część miejscowości), Pawłów (część

miejscowości), Podszyn, Wyspa (część miejscowości).

Obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół ograniczony jest:

- od strony północnej:

wzdłuż drogi powiatowej Ożarów — Śródborze, od skrzyżowania z drogą prowadzącą do

miejscowości Julianów, do skrzyżowania z torami kolejowymi, dalej wzdłuż torów

kolejowych w kierunku północnym, aż do punktu stanowiącego przecięcie torów kolejowych

z przedłużeniem drogi biegnącej przez miejscowość Karsy, dalej wzdłuż drogi biegnącej



przez miejscowość Karsy w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą Ożarów -

Czachów, następnie drogą w kierunku Czachowa do miejscowości Czachów, dalej drogą od

miejscowości Czachów w kierunku wschodnim do miejscowości Lasocin.

- od strony wschodniej:

od miejscowości Lasocin ulicą Ożarowską w kierunku południowym do Cmentarza, dalej

drogą polną w biegnącą w kierunku poludniowo — wschodnim do skrzyżowania z drogą

krajową nr 74. dalej wzdłuż drogi krajowej nr 74 w kierunku wschodnim do 171 krn, dalej ok.

350 rn drogą biegnącą w kierunku południowo — wschodnim, następnie drogą w kierunku

południowym, dalej drogami polnymi w kierunku zachodnim, następnie południowym do

miejscowości Linów-Kolonia. dalej drogą w kierunku wschodnim, dalej południowo —

wschodnim, następnie południowym do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 755 w

miejscowości Czyżów Szlachecki, dalej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 755 w kierunku

południowo — wschodnim, następnie drogą w kierunku południowo — zachodnim do

miejscowości Pawłów wzdłuż Rezerwatu Zielonka, dalej drogą od miejscowości Pawłów w

kierunku miejscowości Wygoda do skrzyżowania z drogą Pisary — Zawichost

- od strony południowej:

od skrzyżowania drogi Pawłów — Wygoda z drogą Pisary — Zawichost wzdłuż drogi Pisary —

Zawichost w kierunku zachodnim do miejscowości Wyspa, dalej wzdłuż drogi biegnącej w

kierunku miejscowości Romanówka, następnie drogą polną przed wsią Romanówka w

kierunku zachodnim, dalej południowym (przecięcie z torami kolejowymi), dalej w kierunku

zachodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 (179 km 50 m), dalej przecinając drogę

krajową nr 79 wzdłuż drogi biegnącej w kierunku zachodnim, następnie droga polną we wsi

Bożęcin do punktu przecięcia drogi z ]inią energetyczną.

- od strony zachodniej:

wzdłuż linii energetycznej biegnącej od Wsi Bożęcin w kierunku północno - zachodnim do

punktu przecięcia z drogą powiatową Bidziny — Łopata, dalej wzdłuż drogi Bidziny - Łopata

do skrzyżowania z drogą powiatową Stodoły — Podgrochocice, dalej od ww. skrzyżowania

drogą powiatową w kierunku miejscowości Stodoły, następnie w kierunku północno-

zachodnim drogą przez miejscowość Kunice do skrzyżowania z drogą krajową nr 74 (obok

kapliczki), dalej drogą krajową nr 74 w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą

powiatową Stodoły - Drygulec. dalej od ww. skrzyżowania wzdłuż drogi do miejscowości

Wojciechowice. następnie wzdłuż drogi Wojciechowice — Mikułowice — Ługi, do

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 755, dalej w kierunku północnym drogą biegnącą przez

miejscowość Julianów do skrzyżowania z drogą powiatową Ożarów — Śródborze w

miejscowości Wojciechówka.



2.1. Na obszarze zapowietrzonym o którym mowa w I nakazuje się:

1) oznakowanie obszaru zapowietrzonego poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych

z trwałym i widocznym napisem „Uwaga!. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar

zapowietrzony”.

2) tablice, o których mowa w ust. I powinno się umieścić na wszystkich drogach

wjazdowych do obszaru zapowietrzonego.

3) posiadaczom pszczół zgłaszanie miejsc. w których przebywają rodziny pszcze]e

wiaściwemu 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 Opatowie oraz

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu.

2) obrotu rodzinami pszczelimi produktami i surowcami, które mogą powodować

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

Opatowie i Sandomierzu, władzom lokalnym: Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów,

Wójtowi Gminy Wojciechowice, Wójtowi Gminy Wilczyce, Wójtowi Gminy Zawichost.

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

obszaru, o którym mowa w 1 do czasu uchylenia rozporządzenia.

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób

zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

„7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienrńku Urzędowym Województwa

Świętokrzyskiego.

WOJE\yODAWIETOKRZYSKI



r


