
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 1 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 19 czerwca 2015 r. 

w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, 

obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów  

oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 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  2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) 

oraz § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania 

zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. Nr 187, poz. 1574) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się obszar zapowietrzony chorobą zakaźną zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania 

zgnilcem amerykańskim pszczół, obejmujący działkę numer 639 w miejscowości Lipienice Górne, 26-502 

Jastrząb, gmina Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.  

§ 2. Określa się jako obszar zagrożony zgnilcem amerykańskim pszczół obszar w granicach 

administracyjnych następujących miejscowości: 

1) powiat szydłowiecki, gmina Jastrząb, miejscowości:  

a) Lipienice Górne,  

b) Nowy Dwór,  

c) Lipienice Dolne, 

d) Kolonia Lipienice, 

e) Wola Lipieniecka Duża,  

f) Wola Lipieniecka Mała, 

g) Kuźnia,  

h) Kolonia Jastrząb, 

i) Jastrząb, 

j) Gąsawy Plebańskie; 

2) powiat radomski, gmina Wierzbica, miejscowości:  

a) Wierzbica Kolonia,  

b) Rzeczków Kolonia. 
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§ 3. Na obszarach, o których mowa w § 1 i § 2, nakazuje się:  

1) oznakować obszar zapowietrzony, o którym mowa w § 1, tablicami z widocznym trwałym napisem, 

ulokowanymi na drodze dojazdowej do pasieki zapowietrzonej:  

„Uwaga - obszar zapowietrzony - zgnilec amerykański pszczół”; 

2) oznakować obszar zagrożony, o którym mowa w § 2, tablicami z widocznym trwałym napisem 

ulokowanymi przy wszystkich drogach wkraczających w obszar zagrożony chorobą:  

„Uwaga - obszar zagrożony - zgnilec amerykański pszczół”; 

3) przeprowadzić przegląd pasiek pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szydłowcu oraz 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu. 

§ 4. Na obszarach, o których mowa w § 1 i § 2, zakazuje się:  

1) przemieszczania bez zezwolenia właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii: rodzin 

pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich, sprzętu i narzędzi 

używanych do pracy w pasiece; 

2) targów i wystaw z udziałem pszczół. 

§ 5. Znakowanie obszaru dotkniętego chorobą zakaźną zwierząt należy do obowiązkowych zadań własnych 

gmin na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.
1)

). 

§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu  

i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym. 

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób o którym 

mowa w § 6. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Jacek Kozłowski 

 

 

 

 

 

                                                 
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122. 
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