
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 14/2017 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 15 września 2017 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów:  

rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i kolbuszowskiego 

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 z późn. zm.) 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) 

zarządza się, co następuje 

§ 1.  Uznaje się miejscowości: 

1) Bratkowice w gminie Świlcza, powiat rzeszowski, 

2) Czarna Sędziszowska w gminie Sędziszów Małopolski, powiat ropczycko-sędziszowski, 

3) Poręby Kupieńskie w gminie Kolbuszowa, powiat kolbuszowski 

-  za obszar zapowietrzony i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar 

zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół”. 

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym chorobą – zgnilec amerykański pszczół, o którym mowa w § 1, 

zakazuje się: 

1) przemieszczania bez zezwolenia właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii, rodzin 

pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu 

i narzędzi używanych do prac w pasiece; 

2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół. 

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

się przeprowadzenie przeglądu pasiek. 

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

przez umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym powierza się Wójtowi Gminy Świlcza, Burmistrzowi 

Sędziszowa Małopolskiego oraz Burmistrzowi Kolbuszowej. 

§ 5.  Nakaz wymieniony w § 3 zostanie zrealizowany przez urzędowych lekarzy weterynarii. 
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§ 6.  Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

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

przyjęty na danym terenie. 

  

 

WOJEWODA PODKARPACKI 

 

Ewa Leniart 
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Uzasadnienie  

do Rozporządzenia Nr 14 / 2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie 

zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: 

rzeszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego 

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Zakład Higieny Weterynaryjnej 

w Krośnie – sprawozdanie z badań nr: WIWZHW.931.1/01716/P/Pszcz/00283/17 z dnia 6 września 2017 r. 

stwierdzono chorobę – zgnilec amerykański pszczół w miejscowości Bratkowice. Wyznaczony obszar 

zwalczania choroby sięga dwóch powiatów: rzeszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego. Zgnilec amerykański 

pszczół jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą bakteryjną czerwia wywołaną przez drobnoustrój 

Paenibacillus larvae. Drobnoustrój ten wytwarza formy przetrwalnikowe – endospory oporne na działanie 

czynników środowiskowych i powszechnie stosowane środki odkażające. Przetrwalniki występują w dużych 

ilościach w martwym czerwiu, miodzie, wewnętrznych ścianach ula i na plastrach pochodzących od chorych 

rodzin pszczelich. Głównym źródłem zakażenia jest chory i martwy czerw, miód i mleczko pszczele. 

W związku z  możliwością przenoszenia się zakażenia na inne rodziny i pasieki należy wyznaczyć obszar 

zapowietrzony o promieniu co najmniej 6 km od ogniska choroby i zakazać na tym obszarze przemieszczania 

bez zezwolenia właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek 

pszczelich, czerwia, pni pszczelich, produktów pszczelich, sprzętu, narzędzi używanych do pracy w pasiece 

oraz organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół oraz nakazać przeprowadzenie przeglądów 

pasiek.Zgnilec amerykański pszczół jest chorobą zakaźną podlegającą obowiązkowi zwalczania z urzędu 

i znajduje się w załączniku nr 2, poz. 22 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.). Wydane rozporządzenie ma 

na celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się choroby wśród rodzin pszczelich oraz  ograniczenie 

możliwości poniesienia finansowych strat gospodarczych w sektorze pszczelarskim. Przegląd pozostałych 

pasiek w obszarze zapowietrzonym ma na celu ochronę pozostałych rodzin pszczelich i ewentualne wykrycie 

wtórnych ognisk zgnilca oraz podjęcie działań mających na celu ograniczenie szerzenia się choroby. Z uwagi 

na fakt zarządzenia środków zwalczania choroby na obszarze przekraczającym jeden powiat oraz w celu 

ograniczenia strat w gospodarce pasiecznej właściwym wydaje się wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego 

powyższego rozporządzenia. 
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