
  

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2019 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SUWAŁKACH 

z dnia 7 maja 2019 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół w powiecie suwalskim 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4 oraz ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół o promieniu 6 km wokół ogniska 

choroby stwierdzonego w miejscowości Błaskowizna obejmujący miejscowości: 

1) w gminie Jeleniewo: Bachanowo, Błaskowizna, Czajewszczyzna, Gulbieniszki, Kazimierówka, 

Krzemianka, Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie, Rutka, Szeszupka, Szurpiły, 

Udziejek, Wodziłki, Zarzecze Jeleniewskie; 

2) w gminie Przerośl: Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kruszki, Nowa Pawłówka, Przełomka, Stara Pawłówka; 

3) w gminie Wiżajny: Dzierwany, Jaczne, Kłajpeda, Mierkinie. 

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół zakazuje się: 

1) organizowania targów, wystaw z udziałem pszczół; 

2) przemieszczania bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach rodzin pszczelich, pni 

pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pszczelarstwie. 

§ 3. Wójt Gminy: Jeleniewo, Przerośl i Wiżajny oznakują obszar zapowietrzony, poprzez umieszczenie na 

granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych 

tablic z napisem:  

„ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ - OBSZAR ZAPOWIETRZONY” 

Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości, co najmniej 100 m. 

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

przyjęty na terenie gminy: Jeleniewo, Przerośl i Wiżajny poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

w/w Urzędów Gmin oraz na stronie internetowej http://piwsuwalki.pl, a także podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach 

Z up. 

Katarzyna Łuniewska-Kopacz 

 Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii 
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