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Zawiadomienie 

o stwierdzeniu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego                                            

choroby wymienionej w pkt 12 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                   

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt                                 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 ze zm.) – afrykańskiego pomoru świń u dzików. 

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu                     

sto siedemdziesiątego trzeciego, sto siedemdziesiątego czwartego, sto siedemdzie-

siątego piątego, sto siedemdziesiątego szóstego i sto siedemdziesiątego siódmego 

przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego.  

Przypadek sto siedemdziesiąty trzeci: w dniach 26 oraz 29 lipca 2018 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/41589 oraz 

P/18/42228 dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

miejscowości Nowa Karczma, 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 sto siedemdziesiąty czwarty: w dniu 29 lipca 2018 r. drogą poczty elektro-

nicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Wetery-

naryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/42230 dotyczące 

próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy miejscowości Chru-

ściel, gmina Płoskinia,  powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie – na ob-
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szarze zagrożonym (niebieski) – określonym w części III załącznika do decyzji KE 

2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wi-

rusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

Przypadek sto siedemdziesiąty piąty: w dniu 29 lipca 2018 r. drogą poczty elektro-

nicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Wetery-

naryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/42229 dotyczące 

próbki pobranej od padłego dzika znalezionego na polu w miejscowości Frombork, 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 materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

Przypadek sto siedemdziesiąty szósty: w dniu 31 lipca 2018 r. drogą poczty elektro-

nicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Wetery-

naryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/42611 dotyczące 

próbki pobranej od dzika padłego znalezionego w miejscowości Podgórze, gmina Branie-

wo, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ogra-

niczeniami (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 sto siedemdziesiąty siódmy: w dniu 31 lipca 2018 r. drogą poczty elektro-

nicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Wetery-

naryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/42614 dotyczące 

próbki pobranej od dzika padłego znalezionego w miejscowości Nowiny, gmina Frombork, 

powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ogranicze-

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

danej próbce stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomo-

ru świń (ASFV). 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
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2. Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

3. Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

4. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

5. Powiatowi Lekarze Weterynarii województwa warmińsko-mazurskiego 

6. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego   

7. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie 

8. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwakach 

9. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu 

10. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie 

11. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu  

12. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie  

13. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie 

14. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku 

15. Warmińsko-Mazurski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

16. Warmińsko-Mazurski Oddział Doradztwa Rolniczego 

17. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 

18. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej ul. Leśna 4D, 05-100, Nowy Dwór Mazowiecki. 
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