
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 3 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie 

powiatu elbląskiego 

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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539
1
) oraz art. 59 ust. 1 

ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 525
2
), w związku ze stwierdzeniem przypadków choroby - zgnilec amerykański pszczół - na terenie 

pasiek zlokalizowanych w miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Młynary, powiat elbląski zarządza się co 

następuje: 

§ 1. Za obszar zapowietrzony chorobą zakaźną - zgnilcem amerykańskim pszczół - zwanym dalej 

obszarem zapowietrzonym, uznaje się obszar ograniczony: 

- od wschodu wzdłuż drogi nr 506: w powiecie braniewskim od miejscowości Stare Siedlisko do 

miejscowości Biedkowo-Osada, następnie wzdłuż drogi do miejscowości Biedkowo; 

- od północy w powiecie braniewskim: od miejskości Biedkowo i drogami gruntowymi poprzez miejscowość 

Baranówka do miejscowości Krzyżewo i do drogi nr 504; 

- od zachodu w powiecie braniewskim: wzdłuż drogi nr 504 od miejscowości Krzyżewo do granicy powiatu 

elbląskiego i powiecie elbląskim wzdłuż drogi nr 504 do miejscowości Zajączkowo; 

- od południa w powiecie elbląskim: od miejskości Zajączkowo wzdłuż drogi gruntowej do miejscowości 

Majewo, a następnie wzdłuż drogi Milejewo - Młynary do miejscowości Zaścianki, dalej wzdłuż drogi 

gruntowej przez miejscowość Płonne, Gardyny-Leśniczówka do linii kolejowej Młynary - Braniewo i do 

granicy powiatu, a następnie w powiecie braniewskim wzdłuż drogi gruntowej do miejscowości Stare 

Siedlisko. 

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

1. przemieszczania z pasiek oraz do pasiek: 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 udziałem pszczół. 

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się przegląd pasiek. 

§ 4. Nakaz wymieniony w § 3 zrealizowany zostanie przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii. 

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

wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii. 

§ 6. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork, Wójt Gminy Płoskinia, Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, 

Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko oraz Wójt Gminy Milejewo oznakują obszar zapowietrzony tablicami 

o treści „Uwaga! Obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół”. 
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§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na obszarze powiatu braniewskiego i powiatu elbląskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Artur Chojecki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)
 Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 266, poz. 470. 

2)
 Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 1960 
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