
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

267-282/2019 (624-639) 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 267/2019 (624): w dniu 10 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/21550 dotyczące próbek 

pobranych od 3 dzików padłych znalezionych w okolicy miejscowości Niemsty, 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 268/2019 (625): w dniu 10 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/21416 dotyczące próbki pobranej 

od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Głębock, 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 przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 269/2019 (626): w dniu 10 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/21415 dotyczące próbki pobranej 

od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Jarocin, gmina Górowo 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 270/2019 (627): w dniu 13 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/21750 dotyczące próbki pobranej 

od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Perkujki, gmina Bartoszyca, powiat 

bartoszycki, 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 wirusai afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 271/2019 (628): w dniu 13 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/21750 dotyczące próbki pobranej 

od dzika padłego znalezionego w okolicy miejscowości Krawczyki, gmina Bartoszyca, powiat 

bartoszycki, 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 272/2019 (629): w dniu 13 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/21879 dotyczące próbki pobranej 

od dzika padłego znalezionego w okolicy miejscowości Rożyńsk Wielki, gmina Prostki, powiat 

ełcki, 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 273/2019 (630): w dniu 13 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/21755 i P/19/21756 dotyczące 

próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy miejscowości Stare 

Juchy, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, 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 274/2019 (631): w dniu 13 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/20879 dotyczące próbki pobranej 

od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Buczki, gmina Ełk, powiat ełcki, 

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 275/2019 (632): w dniu 13 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/21754 dotyczące próbek 

pobranych od trzech padłych dzików znalezionych w okolicy miejscowości Orzechowo, gmina 

Stare Juchy, powiat ełcki, 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 276/2019 (633): w dniu 13 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/21754 dotyczące próbki pobranej 

od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Orzechowo, gmina Stare Juchy, 

powiat ełcki, 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 277/2019 (634): w dniu 15 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 



Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/22260 dotyczące próbek 

pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy miejscowości Orzechowo, 

gmina Stare Juchy, powiat ełcki, 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 278/2019 (635): w dniu 16 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/22603 dotyczące próbek 

pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy miejscowości Żytowo, 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 279/2019 (636): w dniu 16 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/22603 dotyczące próbek 

pobranych od trzech padłych dzików znalezionych w okolicy miejscowości Rogóż, 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 280/2019 (637): w dniu 16 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/22603 dotyczące próbki pobranej 

od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Knipy, 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 281/2019 (638): w dniu 16 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/22602 dotyczące próbki pobranej 

od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Galiny, gmina Bartoszyce, powiat 

bartoszycki, 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 282/2019 (639): w dniu 16 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/22602 dotyczące próbki pobranej 

od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Kiersity, gmina Bartoszyce, powiat 

bartoszycki, 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); 

 

 

 

 

 


