
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu 373, 374, 375, 376, 377, 
378, 379, 380, 381 i 382 przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego 

   

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu                      

trzysta siedemdziesiątego trzeciego, trzysta siedemdziesiątego czwartego, trzysta 

siedemdziesiątego piątego, trzysta siedemdziesiątego szóstego, trzysta siedemdziesiątego 

siódmego, trzysta siedemdziesiątego ósmego, trzysta siedemdziesiątego dziewiątego, trzysta 

osiemdziesiątego, trzysta osiemdziesiątego pierwszego i trzysta osiemdziesiątego drugiego 

przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.  

Przypadek trzysta siedemdziesiąty trzeci: w dniu 10 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/01476 dotyczące próbek pobranych od 

sześciu padłych dzików znalezionych w okolicach miejscowości Jagoty, 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 badanej próbce 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek trzysta siedemdziesiąty czwarty: w dniu 10 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/01479 dotyczące próbki pobranej od padłego 

dzika znalezionego w okolicach miejscowości Brzostki, gmina Pieniężno, powiat braniewski, 

województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w 

części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek trzysta siedemdziesiąty piąty: w dniu 10 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/01480 dotyczące próbki pobranej od padłego 

dzika znalezionego w okolicach 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 badanej próbce stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek trzysta siedemdziesiąty szósty: w dniu 11 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/01614 dotyczące próbki pobranej od padłego 

dzika znalezionego w okolicach miejscowości Mazury, gmina Świętajno, powiat olecki, województwo 

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

załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek trzysta siedemdziesiąty siódmy: w dniu 11 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/01614 dotyczące próbki pobranej od padłego 

dzika znalezionego w okolicach 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 badanej próbce stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek trzysta siedemdziesiąty ósmy: w dniu 11 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 



Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/01614 dotyczące próbki pobranej od padłego 

dzika znalezionego w okolicach 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 badanej próbce stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek trzysta siedemdziesiąty dziewiąty: w dniu 11 stycznia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/01614 dotyczące próbki 

pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości Wierzbianki, gmina Kowale Oleckie, 

powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce stwierdzono 

obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek trzysta osiemdziesiąty: w dniu 11 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/01617 dotyczące próbki pobranej od padłego dzika 

znalezionego w okolicach miejscowości Monety, 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 badanej próbce stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek trzysta osiemdziesiąty pierwszy: w dniu 11 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/01800 dotyczące próbki pobranej od dzika 

odstrzelonego w okolicach miejscowości Jagoty, 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 badanej próbce stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek trzysta osiemdziesiąty drugi: w dniu 11 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/01797 dotyczące próbki pobranej od dzika 

odstrzelonego w okolicach miejscowości Borowiec, gmina Pieniężno, powiat braniewski, województwo 

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

załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 


