
  

ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 25 września 2018 r. 

w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego tj. obszaru bezpośrednio wokół ogniska choroby 

zakaźnej zwierząt - zgnilca amerykańskiego pszczół oraz nakazów, zakazów i ograniczeń 

obowiązujących na tym obszarze. 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 5 a, pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z 2018 r. poz. 50, 

650), w związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt – zgnilca amerykańskiego pszczół w pasiece 

położonej na terenie gminy Wejherowo zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1.  Za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – zgnilca amerykańskiego pszczół, 

zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się: 

1) w powiecie wejherowskim: miasto Wejherowo, miejscowości Kąpino, Gniewowo, Pętkowice, Gowino, 

Gościcino, Bolszewo, Orle, miasto Reda; 

2) w powiecie puckim: miejscowości Rekowo Górne, Mała Piaśnica. 

2.  Zewnętrzną granicę obszaru zapowietrzonego, czyli obszaru sięgającego co najmniej 6 km od ogniska 

choroby, uwzględniając czynniki geograficzne, administracyjne, ekologiczne i epizootyczne odnoszące się do 

choroby i kontrolowanych obiektów, określa się w sposób następujący: 

1) od zachodu za ulicą Sójkową, przecinając dwa odgałęzienia rzeki Bolszewki, następnie wzdłuż ulic Rybnej 

i Leśnej do ulicy Labudy i wzdłuż tej ulicy, skręcając na północ za działką nr 648/4, następnie granicą 

działki nr 644/30, przebiegając pomiędzy działkami nr 606/3 i 607/3, następnie pomiędzy działkami nr 

606/2 i 606/1 do ulicy Jagodowej i wzdłuż tej ulicy w kierunku północno-wschodnim, brzegiem kompleksu 

leśnego wzdłuż ulicy Leśnej, a następnie Zamostnej. Z ulicy Zamostnej przecinając po przekątnej działkę 

nr 1275 a następnie działkę nr 1256, 1266, 29/3 i 486, na tyłach działki 232/43 kierując się brzegiem lasu 

do ulicy Floriana Ceynowy w Orlu, pomiędzy działkami 224 i 225/4 do ulicy Spokojnej i do skrzyżowania 

z ulicą Zamostną, dalej wzdłuż ulicy Zamostnej do posesji nr 12A, za posesją nr 12, 12B, 51 przecinając 

łukiem ulicę Wejhera, rzekę Redę, skrzyżowanie ulicy Leśnej z ul. Bukową, pomiędzy działkami 510/1 

i 510/2, a następnie 173/1 i 173/2 do ulicy Grzybowej, łukiem za działką nr 79/2 do ulicy Łąkowej, 

przecinając działkę nr 44/3, 59/2 i 59/3 do granicy działki 1295 i 45, potem wzdłuż granicy tych dwóch 

działek, za działką nr 45 w kierunku wschodnim do ulicy Ofiar Piaśnicy; 

2) od północy od ulicy Ofiar Piaśnicy przecinając łukiem przez działki nr 3/3, 2/1, 1/7 i 1/10, obrzeżami 

miejscowości Mała Piaśnica, przecinając rzekę Piaśnicę za leśniczówką Muza w powiecie puckim skręcając 

na południowy-wschód; 

3) od wschodu kompleksem leśnym, przez rzekę Gizdepkę brzegiem lasu do skrzyżowania ulic Lipowej 

i Różanej w miejscowości Rekowo Górne wzdłuż ulicy Lipowej a następnie wzdłuż ul. Puckiej kierując się 

na południe do miasta Reda, od wschodu ulicą Pucką wzdłuż działki 40/109, następnie przecinając 

kompleks leśny, pomiędzy działkami nr 583 i 593/27 do ulicy Gawędy, następnie wzdłuż ulicy Granicznej 
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do torów kolejowych i Alei Lipowej na południe kierując się do ul. Brzozowej, następnie ul. Nową 

i Poprzeczną do ulicy Kazimierskiej, za Hotelem Ibis do skrzyżowania ulicy Puckiej 

z Gdańską/Wejherowską, następnie wzdłuż ulicy Gdańskiej do ulicy Potrackiego i wzdłuż tej ulicy, 

następnie do końca ulicy Ogrodowej, następnie na południe do ul. Gniewowskiej i wzdłuż tej ulicy do 

ronda, później przecinając tory łukiem ulicy Leśnej do ulicy Gniewowskiej, następnie ulicą Zbychowską na 

południe wchodząc w las; 

4) od południa łukiem przez kompleks leśny do miejscowości Gniewowo wzdłuż działki nr 254, przecinając 

działki nr 54/68 i 54/13 do ul. Cystersów i wzdłuż tej ulicy, następnie przez działki 243, 244, 245, 232 do 

drogi nr 218, a po jej przecięciu przez działki nr 299, 300, 301 i 295 do przecięcia drogi nr 224, od wschodu 

za drogą nr 224 łukiem wokół jeziora Żabno między działkami o nr 127 i 128 do ulicy Letniskowej 

w miejscowości Gowino, dalej ul. Letniskową, następnie ul. Jeziorną i ul. Przyjaźni do ul. Topolowej, 

a następnie ul. Brzozową, wzdłuż ul. Spacerowej, potem ul. Długą, Okrężną i Łąkową, przecinając ul. 

Łąkową tuż przed linią lasu, dalej brzegiem kompleksu leśnego, łukiem przez rzekę Gościcinę kierując się 

na północny wschód do przecięcia ul. Robakowskiej z rzeką Gościciną, dalej na tyłach ul. Brackiej za 

budynkami nr 18 i 14, omijając zakola rzeki do ul. Jana Pawła II, wzdłuż linii drzew i wokół działki nr 

231/7, wzdłuż torów kolejowych a następnie rzeki Bolszewki do ul. Sójkowej. 

§ 2.  Obszar zapowietrzony nakazuje się oznakować poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru 

tablic ostrzegawczych o następującej treści: „UWAGA ! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ OBSZAR 

ZAPOWIETRZONY”, przy czym tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co 

najmniej 100 m, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych. Znaki 

ostrzegawcze powinny zostać usytuowane na drogach wjazdowych do obszaru zapowietrzonego i 

wyjazdowych z obszaru zapowietrzonego. 

§ 3.  W obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1, nakazuje się: 

1) posiadaczom pszczół zgłaszanie miejsc, w których przebywają rodziny i pnie pszczele; 

2) przeprowadzenie zabiegów na zwierzętach poprzez wykonanie przeglądu rodzin pszczelich we wszystkich 

pasiekach przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie i Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Pucku. 

§ 4.  W obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1, zakazuje się: 

1) organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem pszczół; 

2) przemieszczania do i z obszaru zapowietrzonego rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia pszczół, pni 

pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu, narzędzi i odzieży ochronnej używanych przy 

utrzymywaniu rodzin pszczelich lub do pozyskiwania produktów pszczelich; 

3) obrotu pszczołami i produktami pszczelarskimi oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować 

szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie. 

§ 5. Nakazy i zakazy o których mowa w § 3 i § 4 obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół, 

mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1 do czasu uchylenia 

rozporządzenia. 

§ 6. Naruszenia nakazów, o których mowa w § 3 oraz zakazów opisanych w § 4 podlegają 

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 85 aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z 2018r. poz. 50, 650). 

§ 7.  Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się: 

1) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku w zakresie 

określonym w § 3 pkt. 2 i w § 8 niniejszego rozporządzenia; 

2) Prezydenta Miasta Wejherowo, Wójta Gminy Wejherowo, Burmistrza Miasta Reda i Wójta gminy Puck 

w zakresie określonym w § 2 niniejszego rozporządzenia, w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454); 

3) posiadaczy pszczół w zakresie określonym § 4 niniejszego rozporządzenia. 
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§ 8.  Zakazy i nakazy o których mowa w  § 2, § 3 i § 4 obowiązują do czasu uznania ogniska za wygasłe, co 

nastąpi po spełnieniu następujących warunków: 

1) co najmniej po 6 tygodniach od zastosowania środków, o których mowa w § 6 ust. 1 i 5 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), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie przeprowadzi badanie 

kliniczne wszystkich rodzin pszczelich pozostałych w ognisku choroby i nie stwierdzi objawów klinicznych 

choroby oraz oczyszczenie i odkażanie zostało przeprowadzone w sposób określony w załączniku nr 1 do 

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); 

2) znajdujące się w ognisku choroby wszystkie rodziny pszczele lub pnie pszczele zostały unieszkodliwione 

oraz oczyszczenie i odkażanie zostało przeprowadzone w sposób określony w załączniku nr 1 do 

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). 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarach objętych ograniczeniami. 

Wojewoda Pomorski 

Dariusz Drelich 
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