INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
W CZARNKOWIE

tel.:67 Ż55 85 59
fax:67 Ż55 Ż5 74

ul. KoŚciuszki 88
64-700 Czarnków
WWW: http://www.piw-czamkow..pl

Email: czamkow.piw@ wetgiw. gov.pl

ROZPORZĄDZENIE Nr L/2013
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CZARNKOWIE
z dnia 30.04.2013r.

Na podstawie:
art.45 ust. 1pkt

1,3litbi4 orazust.2 i ust.3 ustawy zdnia 11marca Ż004r. o ochronie zdrowia zwieruąt
oraz zwa|czaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z 2005r . Nr 23, poz. 1 8 8 z późniejszymi

zmianami)
otaz
$ 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września2005r.w sprawie z;walczania
zgnilca amerykńskiegopszczół (Dz. U. z2005r. Nr187, poz' 1574)
w związku ze stwierdzeniem przypadku choroby _ zgnilec amerykański pszczół na terenie dwóch pasiek
zloka|izowanych w miejscowości Stobno w powiecie czarnkowsko-trzcianeckimzaruądza się co następuje:
$ l.Uznaje się teren miejscowości Stobno za obszar zapowietrzony chorobą -zgnilcem amerykańskim.
$ 2. Uznaje się miejscowośćWrząca za obszar zagrożony chorobą
$ 3.

-

zgnilcem amerykańskim.

Na obszarzeo którym mowa w $ 1 i $ 2 zakazuje się:
1) Przemieszczania bez zęzwolenia Powiatowego I'ekarua Weterynarii w Czarnkowie rodzin
pszczelich, pszrzół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich i produktów pszszelich oraz sprzętu
inarzędzi używanych do pracy w pasiece;
2) organizowania wystaw i targów zldzialempszczół.

$ 4. Na obszarze o którym mowa $ 1 i $ 2 zarządza się przegląd pasieĘ który będzie realizowany przfrz
Powiatoweg o I-ekarza Weterynarii w Czarnkowie.
$ 5.

obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszszół.

$6.Winninaruszeniazakazówinakazówoktórychmowaw$3i$4'podlegająodpowiedzialnościkamej

na zasadach określonychw ustawie o ochronie zdrowia z:wierzątorazzwa|czaniu chorób zakaźnych.
$ 7.

Do rea|izacji niniejszego rozpotządzeniazobowiązuje się:
1) Posiadaczy pszczół z obszarów określonych w $ 1 i $ 2;
Ż) Burmistrza Trzcianki;
3) I-nkarzy weterynarii wyrtaczonychprzez PowiatowegoLekaruaWeterynarii w Czamkowie.

życiez dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na obszarzeo którym mowa $ 1 i $ 2.

$ 8. Rozpor ządzeniewchodzi w
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