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Poz. 3950
ROZPORZĄDZENIE NR 19
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie
powiatu olsztyńskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4 i pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421), art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1464), zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku ze stwierdzeniem przypadków choroby - zgnilec amerykański pszczół na terenie pasieki
zlokalizowanej w miejscowości Wysoka Dąbrowa, gmina Kolno, powiat olsztyński określa się obszar
zapowietrzony amerykańskim zgnilcem pszczół w promieniu 6 km wokół ogniska choroby, obejmujący
miejscowości w ich granicach administracyjnych:
1) w powiecie olsztyńskim, w gminie Kolno: Wysoka Dąbrowa, Ryn Reszelski, Kolno, Wójtowo, Górkowo,
Lutry, Wągsty;
2) w powiecie bartoszyckim, w gminie Bisztynek: Krzewina, Troszkowo, Lądek, Dąbrowa, Unikowo,
Bisztynek.
§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
1) przemieszczania z pasiek do pasiek: rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich,
produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do prac w pasiece;
2) organizowania targów i wystaw z udziałem pszczół.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się przegląd pasiek.
§ 4. Zakazy oraz nakazy wymienione w § 2 oraz w § 3 obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia na
wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.
§ 5. Wójt Gminy Kolno oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bisztynek oznakują obszar zapowietrzony tablicami
o treści: „Uwaga! Obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół”
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty na obszarze powiatu olsztyńskiego i bartoszyckiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki

