
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu od 393 do 411 przypadku 
afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

   

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu                      

trzysta dziewięćdziesiątego trzeciego, trzysta dziewięćdziesiątego czwartego, trzysta 

dziewięćdziesiątego piątego, trzysta dziewięćdziesiątego szóstego, trzysta 

dziewięćdziesiątego siódmego, trzysta dziewięćdziesiątego ósmego, trzysta 

dziewięćdziesiątego dziewiątego, czterechsetnego, czterysta pierwszego, czterysta 

drugiego, czterysta trzeciego, czterysta czwartego, czterysta piątego, czterysta 

szóstego, czterysta siódmego, czterysta ósmego, czterysta dziewiątego, czterysta 

dziesiątego i czterysta jedenastego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego.  

Przypadek trzysta dziewięćdziesiąty trzeci: w dniu 14 stycznia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/02300 dotyczące próbek pobranych od dzika odstrzelonego w okolicach 

miejscowości Opin, gmina Orneta, 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 

przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

Przypadek trzysta dziewięćdziesiąty czwarty: w dniu 19 stycznia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03256 

dotyczące próbki pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości 

Pogorzel Wielka, 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 dziewięćdziesiąty piąty: w dniu 19 stycznia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03258 

dotyczące próbki pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości Wola 

Wilknicka, gmina Lelkowo, 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 dziewięćdziesiąty szósty: w dniu 19 stycznia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03252 i  

P/19/03253 dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych 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 dziewięćdziesiąty siódmy: w dniu 19 stycznia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03251 

dotyczące próbek pobranych 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 dziewięćdziesiąty ósmy: w dniu 19 stycznia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03263 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości 

Wydminy, gmina Wydminy, powiat giżycki, 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 dziewięćdziesiąty dziewiąty: w dniu 19 stycznia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03260 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości 

Gieraliszki, gmina Gołdap, powiat gołdapski, 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 czterechsetny: w dniu 19 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03261 dotyczące próbek 

pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości Samolubie, gmina 

Kiwity, 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 czterysta pierwszy: w dniu 21 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03520 dotyczące próbek 

pobranych od padłego dzika znalezionego 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 czterysta drugi: w dniu 21 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03524 dotyczące próbek 

pobranych od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Olszówka, gmina Młynary, 

powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami 

(czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej 

próbce stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek czterysta trzeci: w dniu 19 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03555 dotyczące próbek 

pobranych od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Leśniewo, gmina Srokowo, 

powiat kętrzyński, 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 czterysta czwarty: w dniu 21 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03528 dotyczące próbek 

pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości Bażantarnia Elbląg, 

gmina Miasto Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze 

ochronnym (żółty) – określonym w części I załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W 

badanej próbce stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 

Przypadek czterysta piąty: w dniu 21 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03523 dotyczące próbek 

pobranych od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Baranówka, gmina Frombork, 

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 przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek czterysta szósty: w dniu 21 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03523 dotyczące próbek 

pobranych od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Jarzębiec, gmina Płoskinia, 

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 przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek czterysta siódmy: w dniu 21 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03523 dotyczące próbek 

pobranych od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Podleśne, gmina Braniewo, 



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 przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek czterysta ósmy: w dniu 21 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03523 dotyczące próbek 

pobranych od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Podleśne, gmina Braniewo, 

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 przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek czterysta dziewiąty: w dniu 21 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03522 dotyczące próbek 

pobranych od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Małe Guje, gmina Węgorzewo, 

powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze zagrożenia 

(niebieski) – określonym w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej 

próbce stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek czterysta dziesiąty: w dniu 19 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03262 dotyczące próbek 

pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości Piergozy, gmina 

Bartoszyce, powiat bartoszycki, 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 czterysta jedenasty: w dniu 21 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/03522 dotyczące próbek 

pobranych od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Wola, gmina Budry, powiat 

węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze zagrożenia (niebieski) – 

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

stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 

 

 


