
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

195-214/2019 (552-571) przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików                                       

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu 

kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń:    

                 

Przypadek 195/2019 (552): w dniu 2 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/15249 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Morawy, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-

mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II 

załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 196/2019 (553): w dniu 2 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/15247 

dotyczące próbek pobranych od pięciu padłych dzików znalezionych w okolicy 

miejscowości Zaręby, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych 

próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 197/2019 (554): w dniu 7 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/16338 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Dąbrówka Polska, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze zagrożenia (niebieski) – określonym w części III 

załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 198/2019 (555): w dniu 7 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/16340 

dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy 

miejscowości Koniewo, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych 



próbkach stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 199/2019 (556): w dniu 7 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/16336 

dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy 

miejscowości Sortławki, gmina Bartoszyce, powiat bartoszycki, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych 

próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 200/2019 (557): w dniu 7 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/16341 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Gryżewo, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, województwo warmińsko-

mazurskie – na obszarze zagrożenia (niebieski) – określonym w części III załącznika 

do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 201/2019 (558): w dniu 9 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/16900 

dotyczące próbek pobranych od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Piersele, 

gmina Bartoszyce, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie – na 

obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do 

decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 202/2019 (559): w dniu 9 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weteryna-

ryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/16746 dotyczące 

próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Kwietnik, 

gmina Młynary, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze 

objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 

2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego 

wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 203/2019 (560): w dniu 9 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/16734 

dotyczące próbek pobranych od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Błudowo, 



gmina Młynary, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze 

objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 

2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko 

wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 204/2019 (561): w dniu 9 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/16734 

dotyczące próbek pobranych od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Błudowo, 

gmina Młynary, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze 

objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 

2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko 

wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV);  

Przypadek 205/2019 (562): w dniach 8-9 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/16722, P/19/16721, P/19/16720, P/19/16732 i P/19/16732 dotyczące 

próbek pobranych od pięciu padłych dzików znalezionych w okolicy miejscowości 

Czerniki, gmina Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie – na 

obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do 

decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV);  

Przypadek 206/2019 (563): w dniu 8 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/16719 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Parcz, gmina Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie – na 

obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do 

decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 207/2019 (564): w dniu 9 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/16730 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Bugi, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-

mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II 

załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 208/2019 (565): w dniu 9 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 



Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/16733 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego na terenie Leśnictwa 

Lipowa Góra, gmina Kruklanki, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie – 

na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika 

do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 209/2019 (566): w dniu 9 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/16733 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego na terenie Leśnictwa 

Lipowa Góra, gmina Kruklanki, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie – 

na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika 

do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 210/2019 (567): w dniu 9 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/16739 

dotyczące próbek pobranych od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Pogorzel 

Mała, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie – na 

obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do 

decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV);  

Przypadek 211/2019 (568): w dniu 9 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/16741 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Nowiny, gmina Świętajno, powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie – na 

obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do 

decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 212/2019 (569): w dniu 10 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/17240 

dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy 

miejscowości Barkowo, gmina Gołdap, powiat gołdapski, województwo warmińsko-

mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II 

załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 



Przypadek 213/2019 (570): w dniu 10 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/17241 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Grodzisko, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, województwo warmińsko-

mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II 

załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 214/2019 (571): w dniu 9 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/16740 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Wizental, gmina Pozezdrze, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie 

– na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika 

do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 

 

 

 

 

 


