
UZASADNIENIE

Rozporządzenie Nr 30 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie 
zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów puławskiego i lubelskiego 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4168) zostało wydane na wniosek Lubelskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie w związku z wyznaczeniem w powiecie 
puławskim w miejscowości Piotrowice, gmina Nałęczów ogniska choroby zakaźnej zwierząt 
podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. zgnilca amerykańskiego pszczół. W rozporządzeniu 
Wojewoda Lubelski określił obszar zapowietrzony wokół ogniska choroby, wskazując 
jednocześnie nakazy i zakazy obowiązujące na tym terenie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach przeprowadził przegląd rodzin pszczelich 
w pasiekach zlokalizowanych w obszarze zapowietrzonym, w wyniku którego stwierdzono 
wystąpienie kolejnych przypadków amerykańskiego zgnilca pszczół w dwóch pasiekach, 
w tym w jednej zlokalizowanej w tej samej miejscowości co pierwsze ognisko (Piotrowice, 
gmina Nałęczów) oraz drugie w miejscowości Łopatki, gmina Wąwolnica. To ostatnie 
ognisko zlokalizowane jest w odległości około 5,5 km od dwóch pierwszych ognisk, 
a skutkiem jego wyznaczenia konieczna jest zmiana zasięgu obszaru zapowietrzonego 
wyznaczonego w celu zwalczania ww. choroby zakaźnej zwierząt. 

Zgnilec amerykański pszczół należy do chorób zakaźnych zwierząt podlegających 
obowiązkowi zwalczania i znajduje się w załączniku nr 2, poz. 22 do ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1421). Jest to zakaźna i wysoce zaraźliwa choroba bakteryjna czerwiu pszczelego 
wywołana przez drobnoustrój Paenibacillus larvae. Drobnoustrój ten wytwarza formy 
przetrwalnikowe – endospory. Przetrwalniki występują w dużych ilościach w martwym 
czerwiu, miodzie, wewnętrznych ścianach ula i na plastrach pochodzących od chorych rodzin 
pszczelich. Pomiędzy rodzinami w danej pasiece lub pasiekami choroba szerzy się za 
pośrednictwem pszczół, jak również poprzez zanieczyszczone sporami produkty pszczele 
oraz sprzęt pasieczny. W związku z możliwością przenoszenia się zakażenia na inne pasieki 
należy wyznaczyć zgodnie z § 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) obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 6 km od ogniska choroby i zakazać na 
tym obszarze przemieszczania bez zezwolenia właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza 
Weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich, produktów 
pszczelich, sprzętu, narzędzi używanych do pracy w pasiece oraz organizowania wystaw i 
targów z udziałem pszczół oraz nakazać przeprowadzenie przeglądów pasiek. 

Nowa strefa, wyznaczona po uwzględnieniu położenia ogniska choroby w miejscowości 
Łopatki uległa rozszerzeniu i objęła swoim zasięgiem kolejny powiat tj. powiat opolski.

Obszar zapowietrzony przekracza granice jednego powiatu, zgodnie więc z art. 46 ust. 3 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego 
lekarza weterynarii, w drodze rozporządzenia, określa obszar, na którym występuje choroba 
zakaźna lub zagrożenie wystąpienia tej choroby, wskazując nakazy i zakazy obowiązujące na 
tym terenie.



Wydanie rozporządzenia ma na celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się choroby 
wśród rodzin pszczelich oraz ograniczenie możliwości poniesienia finansowych strat 
gospodarczych w sektorze pszczelarskim. Przegląd pozostałych pasiek w obszarze 
zapowietrzonym ma na celu ochronę pozostałych rodzin pszczelich i ewentualne wykrycie 
wtórnych ognisk zgnilca oraz podjęcie działań mających na celu ograniczenie szerzenia się 
choroby. 

Tym samym wydanie rozporządzenia Wojewody Lubelskiego jest uzasadnione.
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