
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

405-422/2019 (762-779) 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 405/2019 (762): w dniu 23 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/38855 

dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Giże, gmina Świętajno, powiat olecki, 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 406/2019 (763): w dniu 23 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/38858 

dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Urbanowo, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, 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 407/2019 (764): w dniu 23 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/38858 

dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Bredyki, gmina Biskupiec, powiat olsztyński, 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 408/2019 (765): w dniu 23 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/38982 

dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Mingajny, 

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 409/2019 (766): w dniu 26 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/39426 

dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Surowe, gmina Pasłęk, powiat elbląski, 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 410/2019 (767): w dniu 26 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/39427 

dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Łaśmiady, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, 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 411/2019 (768): w dniu 23 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/38983 

dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Rogielkajmy, gmina Sępopol, 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 przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 412/2019 (769): w dniu 23 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/39005 

dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Lipowina, 

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 413/2019 (770): w dniu 23 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/39005 

dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Szyleny, 

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 414/2019 (771): w dniu 30 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/40340 

dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida, powiat piski, 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 415/2019 (772): w dniu 30 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/40457 

dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Jędrychowo, 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 416/2019 (773): w dniu 30 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/40457 

dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Zgoda, 

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 417/2019 (774): w dniu 30 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/40679 

próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Kwitajny, 

gmina Pasłęk, powiat elbląski, 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 418/2019 (775): w dniu 30 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/40679 

próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Kwitajny, 

gmina Pasłęk, powiat elbląski, 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 419/2019 (776): w dniu 2 września 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/40694 

dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Pasternak, 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 420/2019 (777): w dniu 3 września 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/40858 

dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Krzywiec, 

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 421/2019 (778): w dniu 3 września 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/40859 

próbki pobranej od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy miejscowości 

Górowo, gmina Kolno, powiat olsztyński, 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 422/2019 (779): w dniu 3 września 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/40945 

dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Kończewo, gmina Ruciane-Nida, 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). 

 

 

 


