
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 0510/P/16/2020 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510/P/6/2019 z dnia 16 września 2019 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kluczborskiego i oleskiego 

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

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 z późn. zm.) 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 nr 0510/P/6/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego 

pszczół na terenie powiatu kluczborskiego i oleskiego (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 16 września 2019 r., poz. 2878) § 1 

otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Za obszar zapowietrzony chorobą zakaźną - zgnilcem amerykańskim pszczół uznaje się teren obejmujący 

miejscowości: Kluczbork, Ligota Zamecka, Ligota Górna, Bogdańczowice, Kujakowice Górne, Biadacz, 

Przybkowice, Bąków, Brzezinka, Karpaty, Siwe Osiedle, Jamy, Piaseczna, Ciarka, Gronowice, Chocianowice, 

Kłapaczka, Jasienie, Lipiny, Kopalina, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Stara Chudoba, Chudoba, Miskowe, 

Szumirad, Trzebiszyn, Tuły, Szczepina, Oś - ograniczony: 

1. Od południa: od południowej granicy terenu miejscowości Chudoba poprzez obszary leśne, do rozjazdu 

dróg nr 45 i nr 494 położonego na wschód od miejscowości Bierdzany, poprzez obszary leśne i uprawne  

do krańca miejscowości Tuły na południe od rzeki Budkowiczanka. Dalej poprzez obszary leśne do granicy 

powiatu kluczborskiego, położonej na północ od miejscowości Bukowo. 

2. Od zachodu: od granicy powiatu kluczborskiego położonej na północ od miejscowości Bukowo 

poprzez obszary leśne i uprawne w kierunku południowego krańca terenu miejscowości Bażany i dalej 

przecinając drogę nr 45 do północnej granicy lasu znajdującej się na przedłużeniu drogi przebiegającej 

w zwrocie południowym przez miejscowość Kuniów. Stamtąd przez obszary uprawne w kierunku 

północnym, na wschód od miejscowości Kuniów, do dworca PKP w Kluczborku i dalej w kierunku 

północnym do połącznia drogi nr 42 z drogą nr 11.  

3. Od północy: od połączenia drogi nr 42 z drogą nr 11 do zachodniej granicy miejscowości Kujakowice Górne  

i dalej poprzez obszary uprawne położone na północ od miejscowości Biadacz, do wschodniej granicy 

powiatu kluczborskiego, w okolicy drogi nr 42.  

4. Od wschodu: od granicy powiatu kluczborskiego na wysokości drogi nr 42, poprzez obszary uprawne  

do wschodniej granicy miejscowości Karpaty i dalej w kierunku południowo- wschodnim przecinając ulicę 

Kozłowicką na granicy lasu od wschodniej strony miejscowości Siwe Osiedle. Dalej, w kierunku południowym 

przez obszary uprawne w kierunku miejscowości Jamy, kończąc na jej wschodniej granicy. Następnie przez 

obszary uprawne i leśne przecinając drogę nr 11 na wschodniej granicy Starego Olesna, kierując się do wschodniej 

granicy powiatu oleskiego. Następnie przez obszary leśne i uprawne na południe od miejscowości Gronowice  

do wschodniej granicy lasu, za Lasowicami Małymi i stąd do miejscowości Chudoba przecinając drogę nr 494.”. 
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§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

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

przyjęty na terenie objętym obszarem zapowietrzonym. 

  

 Wojewoda Opolski 

 

Adrian Czubak 
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