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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
o wystąpieniu na terenie gminy choroby zakaźnej – zgnilca amerykańskiego pszczół
Na podstawie § 6 rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach,
z dnia 10 czerwca 2016 r., w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie
powiatu skierniewickiego Wójt Gminy Lipce Reymontowskie podaje do publicznej wiadomości
informację o wystąpieniu na terenie gminy choroby zakaźnej – zgnilca amerykańskiego
pszczół.
Zgnilec jest to choroba bakteryjna pszczół podlegająca obowiązkowi zgłoszenia przez hodowcę
i zwalczania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii – zgodnie z zapisami ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm).
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach rozporządzeniem nr 2/2016, z dnia
10 czerwca 2016 r., w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu
skierniewickiego uznał za obszar zagrożony chorobą zakaźną – zgnilcem amerykańskim
pszczół miejscowości położone na terenie gminy Lipce Reymontowskie tj. miejscowość
Chlebów i Retniowiec.
Obszar zagrożony zostanie oznakowany poprzez ustawienie w odległości nie mniejszej niż 50 m od
granicy obszaru tablic informacyjnych: "Obszar zagrożony zgnilcem amerykańskim pszczół."
W obszarze zagrożonym chorobą nakazuje się:
1) udostępnienie pasiek do przeglądu wykonanego przez urzędowego lekarza weterynarii;
2) niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na
zgnilec amerykański pszczół Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Skierniewicach.
W obszarze zagrożonym chorobą zakazuje się:
1) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich, produktów
pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece, bez zgody Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Skierniewicach;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
Powyższe nakazy i zakazy obowiązują wszystkie osoby i podmioty prowadzące pasieki pszczele,
wprowadzające do obrotu produkty pszczele z obszaru zagrożonego.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie;
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie;
• na tablicach ogłoszeń Sołtysów wsi: Chlebów i Retniowiec.
Powiatowy Lekarz Weterynarii uchyli wydane rozporządzenie niezwłocznie po ustaniu zagrożenia
wystąpienia choroby zakaźnej - zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
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