
 

 

ROZPORZĄDZENIE 
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

(Nr poz. Rej. 17/17) 

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu 
proszowickiego i bocheńskiego 

 

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

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.1)) oraz § 7  

ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 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. W rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 28 września 2016 r. (Nr poz. Rej. 17/16) w sprawie 

zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu proszowickiego i bocheńskiego wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. Tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu proszowickiego, 

wielickiego, bocheńskiego i krakowskiego ziemskiego”. 

2. § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Za obszar zapowietrzony uznaje się teren ograniczony: 

1) od strony północnej: z miejscowości Ciborowice (gm. Proszowice) drogą powiatową nr 1274 K do 

Bobina (gm. Proszowice); 

2) od strony wschodniej: z miejscowości Bobin w kierunku południowym drogą przez Kuchary  

(gm. Nowe Brzesko), Sierosławice (gm. Nowe Brzesko) i dalej w kierunku południowym do rzeki Wisły; 

3) od strony południowej: od rzeki Wisły drogą powiatową nr 2098K przez Świniary (gm. Drwinia)  

i dalej w kierunku południowym drogą wojewódzką nr 965 do rzeki Drwinki, a następnie wzdłuż tej rzeki 

w kierunku południowo – zachodnim do przysiółka Chysne w miejscowości Wola Batorska  

(gm. Niepołomice) – do drogi powiatowej nr 2004 K. Wzdłuż drogi powiatowej nr 2004 K i dalej wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 964 – do przysiółka Pagórki w tej miejscowości; 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 266, poz. 470, Dz.U. z 2016 r. poz. 1605 
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4) od strony zachodniej: od przysiółka Pagórki w Woli Batorskiej i drogi wojewódzkiej nr 964  

w kierunku północnym wzdłuż dróg: gminnej nr 560583 K, powiatowej nr 2000 K, 560582 K do rzeki 

Wisły i dalej wzdłuż tej rzeki w kierunku północno-wschodnim do zachodniej granicy administracyjnej 

miejscowości Wawrzeńczyce (gm. Igołomia – Wawrzeńczyce). Następnie w kierunku północnym wzdłuż 
tej granicy administracyjnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. Wzdłuż granicy gminy w kierunku 

północno-wschodnim do drogi gminnej nr 160301 K i dalej wzdłuż tej drogi w kierunku północnym,  

a następnie drogą powiatową nr 1273 K, drogą wojewódzką nr 775 przez miejscowość Kowala  

(gm. Proszowice), drogą gminną nr 160266 K do miejscowości Ciborowice – do drogi powiatowej nr 1274 K.”. 

3. § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się posiadaczy pszczół z obszaru określonego 

w § 1, Burmistrza Proszowic, Burmistrza Nowego Brzeska, Burmistrza Niepołomic, Wójta Gminy 

Drwinia, Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce oraz wyznaczonych przez właściwego miejscowo 

Powiatowego Lekarza Weterynarii urzędowych lekarzy weterynarii.”. 

§ 2. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

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

przyjęty.  

  

 Wojewoda Małopolski

Józef Pilch
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