
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 15 

WOJEWODY LUBELSKIEGO 

z dnia 24 lipca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie Nr 4  w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie 

powiatów lubelskiego i lubartowskiego 

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

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) 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) w związku z wyznaczeniem w dniu 3 czerwca 2019 r. ogniska choroby 

zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. zgnilca amerykańskiego pszczół w powiecie 

lubelskim w miejscowości Rudka Kozłowiecka, gmina Niemce, dla którego obszar zapowietrzony chorobą 

przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje: 

§ 1.  W rozporządzeniu Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zwalczania 

zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów lubelskiego i lubartowskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 

poz. 3689) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 pkt 1 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: „Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa 

w § 1 nakazuje się wykonanie przeglądu rodzin pszczelich w pasiekach przez właściwego miejscowo 

Powiatowego Lekarza Weterynarii”, 

2) § 2 pkt 2 uchyla się w całości. 

§ 2.  Pozostała treść rozporządzenia nie ulega zmianie.  

§ 3.  Wykonanie rozporządzenia powierza się: 

 1) Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Lublinie i Lubartowie,  

 2) Starostom Lubelskiemu i Lubartowskiemu,  

 3) Wójtom Gmin Niemce i Lubartów,  

 4) właściwym miejscowo zarządcom dróg. 

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

przyjęty na terenach miejscowości wchodzących w skład obszarów określonych w § 1 rozporządzenia 

wymienionego w § 1.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 lipca 2019 r.

Poz. 4445



§ 5.  Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  

  

 

Wojewoda Lubelski 

 

 

Przemysław Czarnek 
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