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w sprawie określenia obszaru zapołł7ettzonego chorobą zakaźnązgnllcemamerylrańskim pszczół, obszaru zagtożonego wystąpieniem teJ choroby, sposobuoznakowanla tych obszarów oraz naka zów 7 zakazówobowią-zuJących w tych
obszarach

Na podstawie:
afi' 45 ust' 1 pkt 1, pkt 3 lit b, pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2oo4r. o ochronie zdrowiazurierząt otaz zwa7czaniu choróbzak ażnych zwierząt (Dz. |J. 2014 poz. L539 ze znianattl)oraz $ 5 tozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z ania t+ wrzeŚnia 2005 r.wsprawie zvła'czartia zgni.caamerykańskiego pszczół (Dz. U.2oo5 nr 187 poz. 1574 )w młiaalg ze stwierdzeniem przypadku 

"rroioty 
_ zgni7ecamerykański pszczół na tere-nie pasieki zlokaJizowartej w miejscowoŚci fuzyłęki,gmina Trzcianka zaxządzasię co na-stępuje: J _v-_'

$ 1' Uznaje się teren miejscowości Przyłęki, Rychlik, Górnica, Siedlisko i Biernato wo zaobszar zapowietrzony chorobą_ zgnilcem ameryt ańskim i oznaczapoprzezustawienie wodległoŚci nie mniejszej niż 50 m od granicy obl"aru, tablic informacfrnych: 
"UWAGAobszar zapowietrnny _ zgniec amerykański pszczół ,,.

$ 2. Uznaje się miejscowoŚć Runowo za obszar zagrożony chorobą - zgnilcem amerykań-skim i oznacza popt?'ez ustawienie w odległości nie mniejszej niz śo m od granicy obsza-ru' tablic informac)1'nych: 
"UWAGA obszar zagrożony - zgnilecamerykański pszczół ,,.

S3. Na obszatze októrymmowaws 1 i$2zakazuje się:1) Przemićszczania bez zezurolenia Powiatowe goi."ilr*ra Weterynarii w Czarnkowie ro-dzin pszczelich, pszczół, matek pszczeliJh, czerwia, pni pszczelich i produktówpszczelich oraz sprzętu i narzędzi użlywanychao p.a"y w pasiece;2) organizowania wystaw i targów z udztakem pszczół.

$ 4. Na obszarze o którym mowa s 1 i s 2 nakazuje się przegląd'pasiek, który będzie rea-Iizowany przez Powiatowe go l-ekarza WeterJmarii w Czarnkowi 
" 

ir^, niemłłoczne zgłasza-nie przypadków zachotowań pszczół z objawami *ogą"y*i wskazywa Ć na zgni6ec amery-kański pszczół Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Czarnkowie.

$ 5. obowięL<li ograniczenia okreŚlone w rozporządzeniu obowią2ują wszystkich posia-daczy pszcńł.

s 6' Wykonanie postanowień wymienionych w $ 1 i s 2 w zakresie oznakowaniaobszaru zapowietrzonego otaz zagrożonegopowi"r"Jsię Burmis trzowiTrzcianki.

$ 7'Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojewództwaWielkopolskiego. 
l

s 8' Rozporządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podania do wiadomości publiczrrejw sposób młyczajowo prznęty na obszarze o którym mowa s 1 i s 2.
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