
ROZPOF(ZĄDZENIE Ł
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia .lf. Ęc*.... 2015 r.

w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego
pszczół na terenie powiatu braniewskiego oraz elbląskiego

Na podstawie arl. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4 i pkt 6 ustawy z dnia 11 marca

2004r. o ochronie zdrowia zwierząI otaz zwalczanil chorób zakńnych zwterząt (Dz. IJ.z

2014 r. poz. 1539 1) orcz art.59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i
administracji rządowej w wojewódźwie (Dz. Uz 2015 r. poz. 525), w związku ze

stwierdzeniem przypadku choroby - zgnilec amerykański pszczół na terenie pasiek

zlokalizowanych w pobliZu miejscowości Pierławki, gmina Płoskinia, powiat braniewski oraz

miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Młynary, powiat elbląski, zarządza się co następuje:

§1

Za obszar zaErożony wystąpieniem choroby zakńnej zgnilcem amerykańskim pszczół -

zwanym dalej obszarem zagrożonym, uznaje się obszar ograniczony:

od zachodu wzdłuż drogi nr 505: w powiecie elbląskim - od miejscowości Błudowo

do granicy powiatu braniewskiego a w powiecie braniewskim do skrzyźowania

Baranówka, Wielkie Wierzno;

- od północy, w powiecie braniewskim od skrzyżowania Jędrychowo, Baranówka,

Wielkie Wierzno przez obszar leśny i polny do drogi 54;

- od wschodu w powiecie braniewskim wzdłuż drogi 54 do wiaduktu nad drogą S 22 i

dalej drogą 506 do Zaporowa;

- od południa w powiecie braniewskim od Zaporowa, wzdłuż drogi gruntowej

w kierunku Kurowa Braniewskiego do granicy powiatu braniewskiego;

a w powiecie elbląskim od granicy powiatu braniewskiego wzdłuż drogi gruntowej

Kurowo Braniewskie do Błudowa.

§2

Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1, zakazuje się:

1. przemieszczania z pasieki oraz do pasieki: rodzin pszczelich, pszczół, matek

pszczelich, czerwia, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu

i narzędzi używanych do pracy w pasiece;

2. organizacji targów i wystaw z uclziałem pszczół.



§3

Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1 nakazuje się udostępnienie pasiek w celu

dokonania przez urzędowych lekarzy weterynarii przeglądu wszystkich rodzin pszczelich.

§4

Zakazy oraz nakazy wymienione w §2 oraz §3 obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia

na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.

§5
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork, Wójt Gminy Płoskinia oraz Butmistrz Miasta i Gminy

Młynary oznakują obszar zagrożony tablicami o treści ,,Uwaga! Obszar zagrożony zgnilcem

amerykńskim pszczół".

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

zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu braniewskiego i elbląskiego i podlega ogłoszeniu

w DziennikuUrzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

l) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U, z 20l5 r, poz.4'70 . poz. 266.
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