
 

 

ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów wągrowieckiego 

i obornickiego. 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) oraz § 7 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego 

pszczół (Dz. U. poz. 1123) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – zgnilca amerykańskiego pszczół na 

terenie powiatu wągrowieckiego w miejscowości Długa Wieś, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół, zwany dalej obszarem zapowietrzonym, 

uznaje się teren ograniczony:  

- od północy – na terenie powiatu wągrowieckiego przez działki nr 6 trakcja kolejowa obręb Dębina - Orla, 

przez las nr działki 9114/1, 9113, 9112, następnie wzdłuż działki nr 1 Jeziora Durowskiego Obręb 

Wągrowiec, przez działkę nr 9079/24 i przecina Drogę Wojewódzką nr 190 przy działce nr 5, następnie 

wzdłuż lasu nr działki 9079/20, 9078/1, 9077/2, 9076/7, 9076/8, przecina drogę nr działki 5314, następnie 

wzdłuż drogi ul. A. Fiedlera w Wągrowcu nr działki 5315, przecina drogę Wojewódzką nr 241 przy działce 

5282, następnie biegnie wzdłuż działek 40/15, 40/16/ 41/3, następnie w obrębie Rgielsko wzdłuż działek nr 

56, 57, następnie wzdłuż południowo - zachodniego brzegu Jeziora Rgielskiego (działka nr 115/2), następnie 

wzdłuż działek nr 65, 66, 69, 70/2, 70/3, 74, następnie przecina drogę nr działki 73, następnie biegnie wzdłuż 

działek nr 88, 89/1, 90/1, 91/1, przecina drogę nr działki 93/3, następnie biegnie wzdłuż działek 167, 166, 

przecina drogę nr działki 170, następnie wzdłuż działek 179, 183, przecina rzekę Nielbę nr działki 186/3, 

następnie wzdłuż działki 228, następnie drogę nr działki 219, następnie wzdłuż działek nr 342/3, 339, 338, 

następnie droga nr działki 290, następnie pole nr działki 336,335,334, 333, następnie droga nr działki 332, 

następnie wzdłuż działek nr 327/26, 327/3, 328/3, 392/3, 329, następnie w obrębie Rąbczyn działka nr 3, 

przez rów działka nr 4, następnie działkami nr 6, 8 przez tory nr działki 14, następnie wzdłuż działek nr 22, 

23, przecina drogę nr działki 52, następnie wzdłuż działek 55/2, 685/19, 685/20, 685/23, przez drogę nr 

działki 59, następnie wzdłuż północnej granicy lasu nr działki 9176; 

- od wschodu – wzdłuż działki nr 65 (Obręb Rgielsko) rzeką Wełną, do działki  nr 26 - Obręb Łaziska, 

następnie wzdłuż działek 105/1, 106/18, 2757, następnie lasem nr działki 9200/2, następnie wzdłuż działek 

110/8, 109, następnie działką nr 112/1, następnie przecina drogę nr działki 124, następnie wzdłuż działki 

230, następnie w Obrębie geodezyjnym Zbietka droga nr działki  153, działkami nr 15/2, 15,/4, 15/1, droga 

nr działki 25, następnie działka nr 28/2, wzdłuż drogi nr działki 179, następnie działka nr 38/1, przecina 

drogę nr działki 152, następnie działki nr 44, 46, następnie wzdłuż drogi nr działki 115, następnie działkami 

nr 134, 135, przecina drogę nr 137 w Sarbii, następnie działkami nr 158, 155, 156, 153/1, 152, 151/4, 

przecina działkę 151/3, następnie wzdłuż działki nr 151/2, następnie przecina drogę nr działki 132/3, 

następnie wzdłuż działek nr 16/3, 15/4, następnie przecina drogę nr działki 19/5, następnie wzdłuż działek nr 

40/2, 39, 38, przecina drogę nr działki 47 przy działce nr 101, przez rów nr działki 83/2, następnie wzdłuż  
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działki nr 91/4, 91/3, 91/2, 91/1, przecina drogę nr działki 72 obręb Łosiniec, następnie wzdłuż działki nr 

69/1, następnie wzdłuż rowu nr działki 62, następnie wzdłuż działki  nr 61/3, następnie biegnie wzdłuż drogi 

nr działki 71/2 przecina działki 26/1 i 26/2; 

- od południa – w Łosińcu wzdłuż działek nr 25, 24, 23/3, 22, 20, przecina drogę 10/2, przecina las nr działki 

6, przecina trakcję kolejową nr działki 91 Obręb geodezyjny Lechlin, następnie wzdłuż drogi nr działki 92/2, 

następnie wzdłuż działki nr 83, następnie wzdłuż drogi nr działki 82/2, następnie działkami 81, 80, dalej 

lasem przez działki 79, 78, 77, następnie wzdłuż działki nr 76, 75, 9212/3, przecina nr działki 73/3, następnie 

wzdłuż lasu nr działki 9120, w Obrębie geodezyjnym Przysieka wzdłuż działki nr 62, przecina drogę nr 

działki 65, następnie wzdłuż działki 82/2, następnie przecina drogę wojewódzką nr 196 (działka nr 88), przy 

działce nr 166, następnie przecina cieki na działkach 165/2, 132/2, następnie przecina drogę nr działki 112, 

działki 109, 110, 111, przecina drogę nr działki 101/2, następnie wzdłuż działek nr 221, 176/1, przecina 

drogę nr 183, następnie wzdłuż działki nr 200/7 do granicy powiatu obornickiego; na terenie powiatu 

obornickiego przez Jezioro Małe nr działki 29, następnie wzdłuż działek nr 26, 25 w Siernikach, następnie 

wzdłuż drogi nr działki 17, następnie wzdłuż drogi nr działki 353 w miejscowości Stare, następnie przez 

działki nr 347, 346, 500/2, następnie w Pruścach wzdłuż działek nr 344, 342, 304/2, 311, 309; 

- od zachodu – na terenie powiatu obornickiego rzeka Wełna na działce nr 308, przecina drogę wojewódzką 

DW 241 na działce 291, następnie wzdłuż działek nr 253, 251, 250, następnie przecina działki 255, 259, 

następnie wzdłuż lasu nr działek 10077, 10076/5 do granicy z powiatem wągrowieckim; na terenie powiatu 

wągrowieckiego, obręb geodezyjny Wiatrowiec nr działki 9072/1, przecina drogę działka nr 298, następnie 

działkę 9072/2, dalej wzdłuż działek nr 60, 61, 62/2, 64, przecinając działki 51 i 52 przy działce 44, 

następnie biegnie wzdłuż działek nr 45, 46, 47, 48, następnie wzdłuż rowu nr działki 36, następnie przez 

działkę nr 26, przecina trakcję kolejową działka nr 27, następnie wzdłuż działki nr 30/7, następnie rów przy 

działce nr 30/1, wzdłuż działki nr 172 obręb Rudnicze, następnie wzdłuż działek nr 173, 254, dalej drogą nr 

działki 170, wzdłuż działek nr 160, 161, 162/1, przecina drogę nr działki 132, następnie wzdłuż działek 

144/2, 143, 145, 127, przecina drogę nr działki 97, dalej przez działkę 102/5, następnie wzdłuż lasu działka 

nr 9161, przecina drogę nr działki 130, następnie przez działki nr 84/3, 82/3, 82/1, przecina drogę nr działki 

nr 78, następnie w Obrębie Dębina-Orla wzdłuż północnej granicy lasu działki nr  9124, 9123, 9122, 9121, 

9120, 9119, 9118, 9117, 9116, przecina drogę nr działki 7, dalej wzdłuż lasu nr działki 9115, 9114/2 do 

przecięcia z trakcją kolejową działka nr 6. 

Obszar zapowietrzony obejmuje miejscowości: Długa Wieś, Sieńsko, Sienno, Łaziska, Łęgowo, 

Ochodza, Jankowo, Pokrzywnica, Dębina, miasto Wągrowiec, Czekanowo, Wiatrowiec, Wiatrowo, 

Kurki, Przysieka, Przysieczyn, Bobrownik, Mikołajewo, Żelazka, Ostrowo Młyn, część miejscowości 

Łosieniec, część miejscowości Zbietka. 

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

1) wykonanie przeglądu pasiek przez urzędowego lekarza weterynarii; 

2) niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec 

amerykański pszczół, właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii; 

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

1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem pszczół; 

2) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwiu, pszczół, pni pszczelich, produktów 

pszczelich oraz sprzętu. 

§ 3. Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół 

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

§ 4. 1 Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 1, poprzez ustawienie na 

zewnętrznych granicach tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej 

treści: 

„UWAGA ! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. 

2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, 

oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych. 
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3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych. 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się: 

1) Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Wągrowcu i Obornikach; 

2) Burmistrzom:  Miasta Wągrowca, Miasta i Gminy Skoki, Miasta i Gminy Rogoźno; 

3) Wójtom Gmin: Wągrowiec, Mieścisko; 

4) właściwym miejscowo zarządcom dróg. 

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

przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru, o którym mowa w § 1 i obowiązuje do czasu 

jego uchylenia. 

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

   

  

 Wojewoda Wielkopolski 

(-) Zbigniew Hoffmann 
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