
Elbląg, dnia 31 grudnia 2OI9r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W ELBLĄGU

Działając na podstawie
2OO4r. o ochronie zdtowta
zwierząt (Dz.U. z 2OI8r, poz.

Powiatow7 Lekarze ltrIeterynarii w:

Braniewie
Lldzbatku Warmińskim
Malborku
Nowym Dworze Gdańskim
ostródzie

pismo z dnia:

art.51 ust.5 pkt 1a ustawy z dnia 11 marca
zwierząt oraz zvłalczaniu chorób zakażnych

1967)

zawiadamiam

Nasz znak:

Dot. sprawy nr:

PIW.p1.070.1.97 .2OI9

o wystąpieniu, na terenie powiatu elbląskiego afrykanskiego pomoru Świn
(choroby wymienionej w pkt. 12 załącznika nr 2 do w/w ustawy) - kolejnych
przypadków - nr I29-I42 l 2Ol9

W dniu 30 grudnia 2Ot9r. droga poczty elektronicznej otrzymaŁarrr

sprawozdania z badania przeprowadzonego w Państwowym Instytucie
Weterynaryjnym - Państwo!\ym Instytucie Badawczyrn próbek o nr P l 19 l6125I,
i PlL9l61252,

W badanym materiale stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa
afrykanskiego pomoru świn.

Przypadek 129 - próbki pobrano ze zwłok 2 dzikow znalezionych w dniu
15 grudnia 2OI9r. w mieście Elblągu, dzielnica Modrzewina, obwód łowiecki
nr 87, teren Nadleśnictwa Elbląg, obszar objęty ograTllczeniami (tzw. strefa
Czerwona

Przypadek nr 13O - próbki pobrano ze zwłok 2 dzikow znalezionych w dniu
13 grudnia 2OI9r. poblizu miejscowości Gronowo Górne, obwód łowiecki nr
II7, teren gminy Elbląg i Nadleśnictwa Elbląg, obszar objęty ograniczeniami
(tzw. strefa czerwona).

Przypadek nr 131 - próbkę pobrano ze zwłok dzika znalezionego w dniu
17 grudnia2Ol9r, w poblizu miejscowości Kadyny, obwód łowiecki nr 86, teren
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gminy Tolkmicko i Nadleśnictwa Elbląg, obszar objęty ograniczeniami (tzw.

strefa czerwona).
Przypadek nr I32 - próbkę pobrano ze zwłok dzika znalezionego w dniu

17 grudnta 2OI9r. w poblizu miejscowości Tolkmicko, obwód łowiecki nr 57,
teren gminy Tolkmicko i Nadleśnictwa Elbląg, obszar objęty ograniczeniami
(tzvł, strefa czerwona)

Przypadek nr 133 - próbkę pobrano ze zwłok dzika znalezionego w dniu
17 grudnia2Ol9r. w poblizu miejscowości Pagórki, obwód łowiecki nr 87, teren
gminy Tolkmicko i Nadleśnictwa Elbląg, obszar objęty ogranrczeniami (tzw.

strefa czerwona).
Przypadek nr 134 - próbkę pobrano ze rurł,ok dzlka znalezionego w dniu

18 grudnia 2OI9r. w poblizu miejscowości Suchacz, obwód łowiecki nr 86,
teren gminy Tolkmicko i Nadleśnictwa Elbląg, obszar objęty ograniczeniami
(tzw. strefa czerwona\

Przypadek nr 135 - próbkę pobrano ze zwłok dzika znalezionego w dniu
18 grudnia 2O19r. w pobiizu miejscowości Suchacz, obwód łowiecki nr 86,
teren gminy Tolkmicko i Nadleśnictwa Elbląg, obszar objęty ogranlczeniami
(tzw. strefa czerwona).

Przypadek nr 136 - próbki pobrano ze zwłok 2 dzików znalezionych w
dniu 16 grudnia 2OI9r. w poblizu miejscowości Ząbrowiec, obwód łowiecki nr
146, teren gminy Godkowo i Nadleśnictwa Młynary, obszar zagrożenta (tzw.

strefa niebieska).
Przypadek nr I37 - próbki pobrano ze zwŁok 2 dzików znalezionycll w

dniu 14 grudnia 2OI9r. w poblizu miejscowości Grądki, obwód łowiecki nr I84,
teren gminy Godkowo i Nadleśnictwa Młynary, obszar zagrożenia (tzw. strefa
niebieska).

Przypadek nr 138 - próbki pobrano ze zwłok 2 dzików znalezionych w
dniu 14 grudnia 2Ol9r. w poblizu miejscowości Kronin, obwod łowiecki nr I84,
teren gminy Pasłęk i Nadleśnictwa Młynary, obszar zagrożenta (tzw. strefa
niebieska),

Przypadek nr 139 - próbkę pobrano ze zwŁok dzika znalezionego w dniu
14 grudnia 2OI9r. w poblizu miejscowości Zielno, obwód łowiecki nr I84, teren
gminy Pasłęk i Nadleśnictwa Młynary, obszar zagrożenia (tzw. strefa niebieska),

Przypadek nr 140 - próbkę pobrano zę zwłok dzika znalezionego w dniu
16 grudnia 2OI9r. w poblizu miejscowości Podągi, obwód łowiecki nr 146,

teren gminy Godkowo i Nadleśnictwa Młynary, obszar zagrożenta (tnł. strefa
niebieska).

Przypadek nr I41 - próbkę pobrano ze zwłok 4 dzlków znalezionych w
dniu 18 grudnia 2OI9r. w poblizu miejscowości Wakarowo, obwód łowiecki nr
185, teren gminy Pasłęk i Nadleśnictwa Młynary, obszar zagrożenta (tzw, strefa
niebieska).
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Przypadek nr I42 - próbkę pobrano ze rurŁok dzIka znalezionego w dniu
18 grudnia 2OI9r. w pobliżu miejscowości Kronin, obwód łowiecki nr 185,
teren gminy Pasłęk i Nadleśnictwa Młynary, obszar zagrożenia (tzw. strefa
niebieska).

Pismo wysyłam wyłącznie drogą elektroniczną.

Otrzymują
1. Adresaci,
2. ala.

Do wiadomości:

POW|ATOWY LEKARZ WETERYNARII

łWCęź|ofu
Alicja CŹebiołko

1. Warmińsko- Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie,
2. Starosta Elbląski
3. Prezydent Miasta Elbląg,
4. Wójtowie, burmistrzowie gmin powiatu elbląskiego,
5. Nadleśnictwa: Dobrocin, Elbląg, Młynary, Zaporowo
6. Polski Zwiaaek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Elblągu,
7. Warminsko-Mazurska Izba Rolnicza OT w Elblągu,
8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP w Elblągu,
9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu,
10. Komendant Miejski Policji w Elblągu,
11. Komendant Placówki Straży Granicznej w Elblągu,
12. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu,
13. Koła łowieckie,
14. Lekarze weter5marii.
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