ROZPORZĄDZENIE
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SŁUPSKU
z dnia 9 lipca 2014 r.
w związku ze stwierdzeniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu słupskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1, 3 litera b, pkt. 4 oraz pkt. 6, ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2008r.
Nr 213 poz. 1342 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1.

1. Za obszar, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt – zgnilec amerykański pszczół
zwany dalej obszarem zapowietrzonym uznaje się teren w miejscowości Radosław, położony na
działce nr 1.
2. Za obszar zagrożony chorobą wymienioną w ustępie 1 zwany dalej obszarem zagrożonym
uznaje się obszar w promieniu 3 km od ogniska choroby stanowiący obszar zapowietrzony,
obejmujący zasięgiem teren ograniczony:
• Od północy – obejmuje miejscowość Stowięcino, Gorzyno oraz Gostkowo;
• Od wschodu – obszarami leśnymi wzdłuż osady Przybrodzie;
• Od południa – obejmuje miejscowość Nieckowo i sięga około 1,8 km na północ od miejscowości
Głuszynko i Nowe Skórowo;
• Od zachodu – około 1 km na wschód od miejscowości Jeziorka oraz Gorzysław.
§ 2.
Posiadacze pszczół z obszaru, o którym mowa w § 1 podlegają następującym nakazom i zakazom:
1. Nakazuje się przeprowadzenie zabiegów na zwierzętach (przeglądu rodzin pszczelich);
2. Zakazuje się przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich,
produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych w pasiece,
3. Zakazuje się organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół;
4. Zakazy wymienione w ust. 2 i 3 obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wykonują:
1. Wójt Gminy Potęgowo
2. Wójt Gminy Główczyce.
§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu słupskiego.
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