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PowIATowEGoLEKARZAWETERYNARIIWKROSNIE

zdnia26 sierpnia 2079 r.

w sprawie rła|czaniazgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kroŚnieńskiego

Napodstawieart.45ust. 1pkt. 1, pkt.3lit. b, pkt.4, pkt.6, ust.3 ustawy zdnia 11 marca 2004r, o ochronie

zdrowia rwierząt or* ,*il"raniu chorób Źakuźnych rwierąt (Dz.U. zŻ0l8r.,. PoZ.1967 jt,) o:,u

5 7 ,orporądzęniaMinistra Rolnictwa i Ronvoju Wsi z dnia 11 lipca 20116 r. w sprawie rwa|czania zgnilca

ameryt<iRst<iego pszczół (Dz. U. z2016 r. poz. 1123)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Uzrraje się miejscowości: Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa, Zawadka

Ryrrianowska w gminie"Dukla, Bałucianka, Kfólik Polski w gminie Rymanów, Lubatowa w gminie Iwonicz

zdrój za obszar zapowietrzony chorobą _ zgnilcem amerykńskim pszczół ioznacza się go tablicami

ostriegawczymi o treści: "UryAGA! Obszar zapowietrzony _ zgnilec amerykański pszczół",

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym chorob ą _ zgnilec amerykński pszczół, o którym mowa w § l zakazuje

się:

1) przemieszc zania, bez zenNo|enia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie rodztn Pszczelich, matlk
' 

pszcze|ich, 
"r"r*iu, 

prrczół, pni pszcze|ich,-produktów pszcze|ich oraz sPrzętu i narzędzi uŹYwanYch do

prac w pasiece;

ż) organizowania rłrystaw i targów zudzińempszczół,

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym chorobą _ zgnilec amerykński pszczół, o którym mowa w § 1 nakazuje

się:

1) przeĄąd,pasiek. 
j

§ 4. Wykonanie postanowień wymienionych w § 1 w zakresie oznakowania obszaru zapowietrzonego

popir", imi""r"renie tń|ic z.rupi..* ostizegawczym powierza się odpowiednio Burmistrzowi Miasta

i d-irry Dukla, Burmistrzowi Miasia i Gminy Rymanów, Burmistrzowi Miasta i GminY Iwonicz Zdr6j,

§ 5. Nakaz wymieniony w § 3 pkt 1 zostanie zlealizowany przezurzędowych lekarzy weterynarii,

§ 6. Rozporz ądzeniepodlega ogłoszeniu w Dzienniku urzędowym wojewódźwa podkarpackiego,

§7.Rozporządzeniewchodzi wĄcie zdnięm podania do wiadomości publicmej wsPosób mvYczajowo

przyjęty na danym terenie.
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