
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

107-122/2019 (464-479) 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 107/2019 (464): w dniu 21 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/08781 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika 

znalezionego w okolicy 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 badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 108/2019 (465): w dniu 21 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/08781 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika 

znalezionego w okolicy 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 badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 109/2019 (466): w dniu 22 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/08974 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika 

znalezionego w okolicy miejscowości Sucha-Sątopy, 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 110/2019 (467): w dniu 22 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/08974 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika 

znalezionego w Parku Leśnym Bażantarnia w Elblągu, gmina M. Elbląg, 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 111/2019 (468): w dniu 22 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/08974 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika 

znalezionego w Parku Leśnym Bażantarnia w Elblągu, gmina M. Elbląg, 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 112/2019 (469): w dniu 25 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/09239 dotyczące próbek pobranych od dzika 

odstrzelonego w okolicach miejscowości Jarzeń, gmina Lelkowo, powiat braniewski, 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 113/2019 (470): w dniu 21 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/08782 dotyczące próbek pobranych od siedmiu padłych 

dzików znalezionych w Leśnictwie Lipowo, 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 114/2019 (471): w dniu 25 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/09240 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika 

znalezionego w okolicach miejscowości Toprzyny, gmina Górowo Iławeckie, 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 115/2019 (472): w dniu 25 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/09240 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika 

znalezionego w okolicach miejscowości Zielenica, gmina Górowo Iławeckie, 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 116/2019 (473): w dniu 21 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/08782 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika 

znalezionego w Leśnictwie 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 badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego 

wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 117/2019 (474): w dniu 21 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/08782 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika 

znalezionego w Leśnictwie 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 badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego 

wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 118/2019 (475): w dniu 26 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/09334 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika 

znalezionego w okolicy miejscowości Barany, 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 119/2019 (476): w dniu 26 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/09334 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika 

znalezionego w okolicy miejscowości Jurki, 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 120/2019 (477): w dniu 26 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/09334 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika 

znalezionego w okolicy miejscowości Gryzy, 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 121/2019 (478): w dniu 26 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/09334 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika 

znalezionego w okolicy miejscowości Barany, 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 122/2019 (479): w dniu 22 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/08970 dotyczące próbek pobranych od trzech padłych 

dzików znalezionych w okolicy miejscowości Bemowo Piskie, gmina Orzysz, 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). 

  

 

 

 


