
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

   

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu                      

237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 przypadku afrykańskiego 

pomoru świń u dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.  

Przypadek dwieście trzydziesty siódmy: w dniu 15 października 2018 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/59796 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Wodynia, 

gmina Tolkmicko, 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 materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

Przypadek dwieście trzydziesty ósmy: w dniu 16 października 2018 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/60032 

dotyczące próbki pobranej od padłego dzika  znalezionego w okolicy miejscowości 

Bądze/Piaseczno, gmina Górowo Iławeckie, 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 dwieście trzydziesty dziewiąty: w dniu 16 października 2018 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/60034 

dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Glinka, 

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 materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

Przypadek dwieście czterdziesty: w dniu 17 października 2018 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/60332 

dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Prynowa, 

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 materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV). 

 



Przypadek dwieście czterdziesty pierwszy: w dniu 19 października 2018 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/60988 

dotyczące próbek pobranych od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Podgórze, gmina 

Młynary, 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 przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV);  

Przypadek dwieście czterdziesty drugi: w dniu 21 października 2018 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/61211 

dotyczące próbek pobranych od dzika znalezionego w okolicy miejscowości Wodynia, gmina 

Tolkmicko, 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 materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek dwieście czterdziesty trzeci: w dniu 21 października 2018 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/61211 

dotyczące próbek pobranych od dzika znalezionego w okolicy miejscowości Wodynia, gmina 

Tolkmicko, 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 materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek dwieście czterdziesty czwarty: w dniu 19 października 2018 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/60985 

dotyczące próbek pobranych od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Bukowiec, 

gmina Górowo Iławeckie, 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 dwieście czterdziesty piąty: w dniu 19 października 2018 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/60985 

dotyczące próbek pobranych od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Bukowiec, 

gmina Górowo Iławeckie, 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 dwieście czterdziesty szósty: w dniu 19 października 2018 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/60985 

dotyczące próbek pobranych od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Solno, 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 przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV);  

Przypadek dwieście czterdziesty siódmy: w dniu 21 października 2018 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/61214 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Ostre 

Bardo, 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 materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek dwieście czterdziesty ósmy: w dniu 23 października 2018 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/61783 

dotyczące próbek pobranych od dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym w okolicy 

miejscowości Bądle, gmina Górowo Iławeckie, 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). 

 

 


