
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 25/2017 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów obornickiego, poznańskiego 

i wągrowieckiego. 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt.1, pkt.3 lit. b, pkt.4, 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, zm. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz.1605) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz.1123) w związku 

ze stwierdzeniem ogniska choroby – zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu obornickiego 

w miejscowości Słomowo, zarządza się, co następuje: 

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

uznaje się teren ograniczony: 

- od północy - od drogi krajowej nr 11 na wysokości granicy działek nr 295/40 i 295/44 715 m przed 

skrzyżowaniem drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową nr 2027P (Garbatka), następnie łukiem w kierunku 

północno - wschodnim przecinając tory kolejowe, od tego punktu łukiem w kierunku wschodnim, do drogi 

powiatowej nr 2028P (Międzylesie-Boguniewo) na wysokości granicy działki 90 i 71, do miejscowości 

Międzylesie, do skrzyżowania dróg gminnych na wysokości działki nr 232, dalej łukiem do granicy lasu; 

- od wschodu – od miejscowości Międzylesie, wzdłuż granicy lasu w kierunku zachodnio- południowym do 

drogi powiatowej nr 2029P (Rogoźno-Studzieniec), dalej w kierunku południowym do drogi gminnej na 

wysokości działki nr 334/5, dalej wzdłuż zachodniej granicy miejscowości Budziszewko, przecinając drogę 

powiatową nr 2034P (Budziszewko-Studzieniec), następnie łukiem w kierunku południowym, przecinając 

granicę powiatu obornickiego i powiatu wągrowieckiego do miejscowości Budziszewice do punktu 

skrzyżowania dróg Budziszewice - Potrzanowo i Budziszewice - Długa Goślina, następnie wzdłuż drogi 

Budziszewice - Długa Goślina do granicy powiatu wągrowieckiego i powiatu poznańskiego, dalej wzdłuż 

granicy powiatów i granicy lasu w kierunku miejscowości Długa Goślina, do posesji nr 49; 

- od południa – od miejscowości Długa Goślina od posesji nr 49, łukiem w kierunku południowo - zachodnim 

do drogi łączącej miejscowości Nieszawa i Długa Goślina, dalej w kierunku miejscowości Kąty wzdłuż 

wschodnio - południowej granicy lasu, od granicy lasu i działki nr 96 łukiem w kierunku zachodnim do drogi 

wojewódzkiej nr 187, dalej przecinając drogę wojewódzką 187 na wysokości granicy działek 206 i 205 

w kierunku zachodnim do granicy lasu wzdłuż granicy działki nr 224, do drogi prowadzącej z Białężyna do 

skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uchorowo i Starczanowo biegnąc wzdłuż tej drogi,  dalej 

łukiem do miejscowości Szymankowo, dalej wzdłuż drogi Szymankowo – Łukowo, przecinając granicę 

powiatu poznańskiego i powiatu obornickiego; 
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- od zachodu – od miejsca przecięcia granicy powiatu obornickiego na drodze łączącej miejscowości Łukowo 

i Szymankowo łukiem w kierunku północno - zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 187 w kierunku 

miejscowości Żerniki przecinając drogę wojewódzką nr 187 na łuku na wysokości granicy lasu (działka nr 

10184/1) w miejscu łączenia drogi prowadzącej do posesji nr 45a, 45b z drogą wojewódzką nr 187, dalej 

drogą wzdłuż granicy lasu do posesji nr 45a, następnie łukiem w kierunku zachodnim wzdłuż drogi gminnej 

biegnącej prostopadle do ul. Łukowskiej w miejscowości Rożnowo, łącząc się z ul. Łukowską, dalej 

w kierunku północnym wzdłuż ulicy Łukowskiej, od posesji Rożnowo ul. Łukowska 8 łukiem w kierunku 

północno - zachodnim do skrzyżowania ulic Nad Strugą oraz ks. Adama Schmite, dalej w kierunku 

północnym do skrzyżowania ulic Dworcowa i Nowa, dalej wzdłuż ul. Dworcowej do skrzyżowania z drogą 

krajową nr 11, dalej wzdłuż drogi krajowej nr 11 do granicy gminy Oborniki z gminą Rogoźno, dalej łukiem 

w kierunku miejscowości Jaracz, do drogi powiatowej nr 2037P (Rożnowo - Jaracz), do miejsca 

skrzyżowania tej drogi z ul. Kasztanową, prowadząc dalej wzdłuż granicy lasu równolegle do drogi krajowej 

nr 11, dalej wzdłuż drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2025P, dalej wzdłuż drogi 

krajowej nr 11 do wysokości granicy działek nr 295/40 i 295/44. 

§ 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 lub wystaw z udziałem pszczół; 

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

pszczelich oraz sprzętu, bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

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

zewnętrznej granicy tych obszarów 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. 

3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych. 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się: 

1) Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Obornikach, Poznaniu i Wągrowcu; 

2) Burmistrzom:  Miasta i Gminy Oborniki, Miasta i Gminy Rogoźno, Miasta i Gminy Murowana Goślina, 

Miasta i Gminy Skoki; 

4) właściwym miejscowo zarządcom dróg. 

§ 5. 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. 

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

   

  

 Wojewoda Wielkopolski 

(-) Zbigniew Hoffmann 
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