
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1438/76/19  
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 14 października 2019 r. 
 

Uchwała nr  …/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia ………………… 2019 r. 

w sprawie dopuszczenia utrzymywania pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii 
Kampinoska oraz zakazu utrzymywania pszczół innych ras i linii 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20, w związku z art. 89 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 33 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2132) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
 
1. Dopuszcza się utrzymywanie pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii Kampinoska na 

terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, jego otuliny i pól przyległych znajdujących się 
na zachód od drogi Borzęcin Duży – Palmiry – Łomna. 

2. Wykaz gmin i miejscowości, w których dopuszcza się utrzymywanie pszczół rasy 
środkowoeuropejskiej linii Kampinoska określa załącznik do uchwały. 

3. Na terenie określonym w załączniku do uchwały zakazuje się utrzymywania pszczół innych 
linii rasy środkowoeuropejskiej niż linia Kampinoska oraz pszczół innych ras. 

 

§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie złożyło wniosek o podjęcie Uchwały 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie dopuszczenia utrzymywania pszczół rasy 

środkowoeuropejskiej linii Kampinoska oraz zakazu utrzymywania pszczół innych ras i linii. Do 

wniosku załączono Rozporządzenie Nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2005 

r. w sprawie dopuszczenie utrzymywania pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii Kampinoska 

oraz zakazu utrzymywania pszczół innych ras i linii, które utraciło moc prawną w dniu 8 sierpnia 

2007 r. 

Pismem z dnia 4 kwietnia 2019 r. Pasieka Hodowlana Krajowej Rady Izb Rolniczych 

Sp. z o. o. z siedzibą w Parzniewie poparła ww. wniosek. 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie zostało upoważnione Decyzją 

Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Nr 22/99 z dnia 22 lipca 1999 r. do prowadzenia 

ksiąg dla linii hodowlanych pszczół, w tym dla linii M Kampinoska. 

 Obszar, którego dotyczy wniosek obejmuje gminy i miejscowości wymienione w 

załączniku do uchwały. Ponadto, w opinii Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi 

Radomskiej w Radomiu, Regionalnego Związku Pszczelarzy w Płocku, Związku Pszczelarzy 

Północnego Mazowsza w Ciechanowie podjęcie uchwały nie wpłynie na rozwój liczebności 

populacji pszczół i rozwój pszczelarstwa w ich regionie. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w 

Warszawie, który od lat zajmuje się pszczołą kampinoską popiera stanowisko Krajowego 

Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie. 

Przedstawiając powyższe proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 


