
ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

18 września 2019

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego

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 (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) oraz § 
7 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 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. W rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 
2019 r., poz. 5774) w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu 
bocheńskiego i brzeskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. 1. Za obszar zapowietrzony uznaje się teren ograniczony: 

1) od strony wschodniej: wschodnią granicą administracyjną miejscowości Tworkowa (gm. 
Czchów), wschodnią granicą administracyjną gminy Gnojnik, wschodnią granicą 
administracyjną miejscowości Okocim (gm. Brzesko),

2) od strony północnej: północną granicą administracyjną miejscowości Okocim,  wschodnią 
granicą administracyjną miejscowości Jasień (gm. Brzesko) – do ulicy Sądeckiej w tej 
miejscowości, a następnie w Jasieniu ulicami: Sądecką, Floriańską i Wiśnicką do wschodniej 
granicy administracyjnej miejscowości Łazy (gm. Rzezawa) i dalej tą granicą do drogi krajowej 
nr 75. Drogą krajową nr 75 w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 
965,

3) od strony zachodniej: od skrzyżowania z drogą krajową nr 75 drogą wojewódzką nr 965 w 
kierunku południowym, następnie drogą powiatową nr 2086 K do zachodniej granicy 
administracyjnej miejscowości Kopaliny (gm. Nowy Wiśnicz). Dalej tą granicą i zachodnią 
granica miejscowości Olchawa (gm. Nowy Wiśnicz) do drogi powiatowej nr 1444 K, a 
następnie tą drogą w kierunku wschodnim do zachodniej granicy administracyjnej Nowego 
Wiśnicza (gm. Nowy Wiśnicz). Zachodnią i południową granicą tej miejscowości, następnie 
zachodnimi granicami administracyjnymi  miejscowości: Leksandrowa (gm. Nowy Wiśnicz) i 
Połom Duży (gm. Nowy Wiśnicz),

4) od strony południowej: granicami administracyjnymi: południową miejscowości Połom Duży, 
zachodnią i południową miejscowości Lipnica Górna (gm. Lipnica Murowana), południową 
miejscowości Lipnica Murowana (gm. Lipnica Murowana), południową miejscowości Lipnica 
Dolna (gm. Lipnica Murowana), południową miejscowości Tymowa (gm. Czchów) oraz 
południową miejscowości Tworkowa.”

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 
„§ 5. Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się posiadaczy pszczół z obszaru 
określonego w § 1, Burmistrza Bochni, Wójta Gminy Bochnia, Wójta Gminy Rzezawa, Burmistrza 
Brzeska, Wójta Gminy Gnojnik, Burmistrza Nowego Wiśnicza, Wójta Gminy Lipnica Murowana, 
Burmistrza Czchowa, właściwych miejscowo Powiatowych Lekarzy Weterynarii - do czasu uchylenia 
rozporządzenia.” 

§ 2. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.



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



WR-II.913.18.2019

UZASADNIENIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystąpił z wnioskiem, znak WIW-
ChZ.913.12.51.2019 z 16 września 2019 r., o wydanie rozporządzenia Wojewody Małopolskiego 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie 
powiatu bocheńskiego i brzeskiego, w związku z wystąpieniem przypadku choroby zakaźnej 
podlegającej obowiązkowi zwalczania – zgnilca amerykańskiego pszczół w miejscowości Gnojnik 
(gm. Gnojnik) w powiecie brzeskim i koniecznością poszerzenia granic obszaru zapowietrzonego 
określonych w rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 
Małopol. z 2019 r., poz. 5774 z 5 sierpnia 2019 r.,Nr poz. Rej. 9/19) w sprawie zwalczania zgnilca 
amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego.

Zgnilec amerykański pszczół jest chorobą zakaźną zwierząt wymienioną w 2 załączniku 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt i podlega obowiązkowi zwalczania. W związku ze sposobem przenoszenia się choroby - m. 
in. poprzez obumarłe larwy pszczół, zakażone produkty pszczele i sprzęt pasieczny konieczne jest 
wprowadzenie ograniczeń określonych w rozporządzeniu w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 
choroby.

Zgodnie z zapisami zawartymi w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 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) wyznaczono obszar zapowietrzony oraz wprowadzono nakaz 
jego oznakowania.
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