
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022  

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII 

W CZĘSTOCHOWIE 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu częstochowskiego 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4 i 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.), oraz § 7 

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. 1. Określa się obszar zapowietrzony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół, zwanym dalej 

„obszarem zapowietrzonym”, obejmujący: 

1) w gminie Blachownia miejscowości w granicach administracyjnych: Łojki, Kolonia Łojki, Wyrazów; 

obszar miasta Blachownia ograniczony w następujący sposób: od strony Kolonii Łojki wzdłuż ul. Długiej 

do skrzyżowania ul. Starowiejskiej z ul. Rolniczą skąd ul. Rolniczą aż do skrzyżowania  

z ul. Częstochowską, następnie wzdłuż ul. Pogodnej do skrzyżowania z ul. Sosnową; 

2) w gminie Konopiska miejscowości w granicach administracyjnych: Wygoda, Wąsosz, Walaszczyki, 

Łaziec, obszar miejscowości Konopiska ograniczony w następujący sposób: od skrzyżowania ul. Leśnej 

z ul. Przejazdową wzdłuż ul. Przejazdowej do skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Klonową a następnie 

wzdłuż ul. Opolskiej do skrzyżowania ul. Przejazdowej z ul. Leśną skąd do posesji nr 24 na ul. Śląskiej 

a następnie wzdłuż ul. Sportowej do skrzyżowania z ul. Jowisza aż do ul. Jarzębinowej na północ  

od miejscowości Rększowice; 

3) w gminie Poczesna miejscowości w granicach administracyjnych: Brzeziny Nowe, Brzeziny-Kolonia, 

Sobuczyna, Młynek, Mazury, obszar miejscowości Huta Stara A od skrzyżowania ul. Tkackiej z ul. Lipową 

a następnie wzdłuż ul. Lipowej do miejscowości Huta Stara B skąd ul. Rolniczą do skrzyżowania  

z ul. Okrężną a następnie do ul. Północnej na wschód od miejscowości Huta Stara B, następnie obszar 

miejscowości Wrzosowa na zachód od skrzyżowania (ronda) ul. Długiej i ul. Brzezińskiej na północ do  

ul. Wesołej, dalej do granicy miasta Częstochowa z gminą Poczesna; 

4) obszar miasta Częstochowy ograniczony w następujący sposób: wzdłuż ul. Szkolnej do skrzyżowania  

z ul. Długą, skąd ul. Długą aż do skrzyżowania z ul. Bohaterów Katynia, następnie ul. Zesłańców Sybiru do 

Al. Wojska Polskiego i kolejno Al. Wojska Polskiego aż do ul. Krakowskiej, ul. Krakowską do 

skrzyżowania z ul. Małą, następnie wzdłuż ul. Małej, ul. Stawowej, ul. Ogrodowej, ul. Piotrkowskiej  

do ul. Piłsudskiego, następnie wzdłuż Al. Najświętszej Maryi Panny poprzez Al. Sienkiewicza oraz Pasaż 

Biskupa Stefana Bareły, kolejno ul. Biskupa Teodora Kubiny aż do skrzyżowania z ul. Św. Jadwigi do 

skrzyżowania z ul. Św. Rocha a następnie wzdłuż ul. Św. Rocha do skrzyżowania z ul. Wręczycką, skąd 

wzdłuż ul. Wręczyckiej do ul. Wielkoborskiej i kolejno wzdłuż ul. Wielkoborskiej aż do Autostrady A1 do 

granicy miasta Częstochowa z gminą Blachownia. 
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2. Obszar, o którym mowa w ust. 1 określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. 1. Nakazuje się Prezydentowi Miasta Częstochowy, Burmistrzowi Miasta i Gminy Blachownia, 

Wójtom Gmin: Poczesna, Konopiska oznakowanie obszaru zapowietrzonego, poprzez ustawienie na 

zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych o treści: „ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ – 

OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. 

2. Tablice i napisy, o których mowa w ust. 1, powinny: 

1) mieć wymiary umożliwiające ich odczytanie z odległości 100 metrów; 

2) być wykonane w sposób trwały, odporny na działanie czynników atmosferycznych. 

3. Tablice, o których mowa w ust. 1, należy umieścić na drogach publicznych i prywatnych. 

§ 3. W obszarze zapowietrzonym posiadacze pszczół zgłaszają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 

w Częstochowie miejsca utrzymywania rodzin pszczelich. 

§ 4. W obszarze zapowietrzonym zakazuje się: 

1) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów 

pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece, bez zgody Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Częstochowie; 

2) organizowania wystaw lub targów z udziałem pszczół. 

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

przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zapowietrzonego. 

§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

   

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie 
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