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Powiatowy l-ekarz Weterynarii w Skiemiewicach zvffaca się z uprzejmą proŚbą o
przekazanie w sposób zutycz,ajowo przyjęĘ wśród hodowców trz,ody chlewnej oraz osób
zainteresowanych niniejszego pisma, przedstawiającego aktualną sytuację epizooĘczną
dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świńw stadach świńoraz u dzików na
terenie kraju.

I.

STADA TRZODY CHLEIVNĘI

Na dzień 30 lipca 2O2Or. na terytorium Rzecąrpospolitej Polskiej potwierdzono
siedemnaście ognisk Afrykańskiego Pomoru Swń w gospodarstwach utrzymujących
trzodę chlewną:

. Ognisko ASF nr 1 w

2O2O r. zostalo :v{lznaczorle w gospodarstwie, w którym
utrzym5łvano 23 74ó śwń(6904 loch, 16037 prosiąt,776 warchlaków i 29 lorurów),
położrrnym w miejscowości Niedoradz, w gminie O§ń, w powiecie nowosolskim, w
woJewó&twie lubuskim
o Ognisko A§F nr 2 w 2O2O r. zostało Wznaczone w gospodarstwie, w którym
utrzymywano około 10 tyrsięcy świń ( prosięta i warchlaki ) położonymw miejscowości
Więckowice, w gminie Dopiewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie. Gospodarstwo
zlokaliznwarre jest poza obszarami objętymi restrykcjami w młię,Ił,s, z ASF określonymi
w decyzji wykonawczej Komisjinr 2OI4l7O9lUE (obszar wolny)- IV
. Ogplsko ASF nr 3 w 2O2O r .ostało wznac?rilne w gospodarstwie, w lrtórym
utrzymywano 70 świń,położon5rmw gminie Włodawa, w powiecie włodawskim, w
województwie lubelskim, w odległościokoło 550 metrów od granicy z Białorusią.
Gospodarstwo położonejest na obszarze objętym ogranicznniami (obszar określony w
częściII załącznika do decyzji KE 2OI4|7O9/VE- strefa czerwona). Na terenie
gospodarstwa prowadzono hodowlę świńras rzadkich (rasa Mangalica), utrąrmywanych
w systemie otwartym-Vl
. OgEisko ASF nr 4 w 2O2O r. zostało wzl7aczone w gospodarstwie, w którym
utrąrmywano 24 świnie,położonymw miejscowości Ratowice, w gminie Lipno, powiat
leszcz5ński, województwo wielkopolskie. Gospodarstwo położonejest na obszarze
ochronn5rm (cześćI zalącznIka do decyĄi wykonawczej Komisji nr 2OI4/7O9lUE- strefa
ńŁta|-YI.
. OgBisko ASF nr 5 w 2O2O r. zostało wzrlac?,orre w gospodarstwie, w którym
y_ _Tl9i9_c_o_y_9§:l P_4_Ęry, _y._g_ll_ię_9.ęy.g.zęg-y_
-y-Ęltr])ly3lo_-_?9_ślitlŁ.__p_9_19_?$Ę

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
u1. Miedniewicka 25,96- 100 Skiernlewlce

tel.: (46) 833 32 68, faxl (46| 832 26 25, e-mail: skierniewice.miw@wetgiw.gov.pl

powiecie polkowickiffir w województwie dolnośląskim.Gospodarstwo położonejest na
obszarze objętym ograniczeniami (cześćIIzalącznika do decyĄi wykonawczej Komisji nr
2OL4 / 7 09 / UE- s§efa czerwona)-Vl.
oOgpisko ASF nr,6 qt 2O2O r. zostało wznaczone w gospodarstwie, w którym
utrąrmywano L22 świnie(27 prosiąt, 39 warchlaków, 45 tuczrrików, 1 knura i 10 loch),
położonymw miejscowości Olecko, w gminie Olecko, w powiecie oleckim, w
woJewództwie warmińsko-mazurskim. Gospodarstwo poŁożone jest na obszarze
zagrożenia (obszar określony w częściIII zalącznika do dec5rzji KE 2OL4 /7O9IUE)-VII.
.OgElsko ASF nt 7 w 2O2O r .zostało Wzrlaczotae w gospodarstwie, w którym
utrąrmywarro 1O świń(5 warchlaków, 1 tucznika i 4 lochy), położonyrn w miejscowości
Wola Obszańska, w gminie Obsza, w powiecie biłgorajskim, w województwie
lubelskim. Gospodarstwo położone jest na obszarze objętym ogranicz,eniami (obszar
określonyw częściII załączrtika do decyĄiŁ<E 2OL4l7O9lUE|..
o Oglisko ASF nr 8 w 2O2O r. zostalo WT,Le"Lczotae w gospodarstwie, w którym
utrąrmywano 1E97 śwń(444 prosiąt, 5O7 warchlaków, 737 tuczrtików, 2O2 Lochy otaz 7
knurów), położonym w miejscowości Gorajec-Zastawie, w gminie Radeczrrica, w powiecie
zamoJskim, w województwiei lubelskim. Gospodarstwo poŁożone jest na obszarze
zagrożelia (obszar określony w częściIII zalącznika do decyzji KE 2OI4 / 7 09 /UE|.
. Ogplsko A§F nr 9 w 2O2O r. zostało wznaczrinLe w gospodarstwie, w którym
utrąrmywano 51 świń(11 prosiąt,36 tuczników,4lochy), położon5rm w miejscowości
Sarnowo, w gminie Lidzbark Warmiński, w powiecie lidzbarskim, w województwie
warmińsko-mazurskim. Gospodarstwo położonejest na obszarze zagroż.enia (obszar
określony w częściIII zalącznika do decyzji KE 2OI4l7O9IUE|.
. Ognisko ASF nr 10 w 2O2O r. zostało wzrlaczotae w gospodarstwie, w którym
utrąrmywano 339 świń(85 prosiąt,72warchlaki, 138 tuczrrików,41 loch oraz3 knury),
położrrnymw miejscowości Gorajec-Zagroble-Kolonia, w gminie Radeczrrica, w powiecie
zamojskim, w woJewÓ&twie lubelskim. Gospodarstwo położone jest na obszarze
zagrożenia (obszar określony w częściIII zalącznika do decyzji KE 2OL4|7O9 /UE|.
. OgElsko A§F nr 11 w 2O2O r. zostało wzt,,,aczorae w gospodarstwie, w którym
utrzymywarro 3O Świń (24 tuczniki, 5 loch i 1 knur), położonymw miejscowości |JŁazów,
w gminie Stary Dzików, w powiecie lubaczourskim, w województwie podkarpackim.
Gospodarstwo położonejest na obszarze objętym ograniczeniami (obszar okeślony w
częściII zalącznlka do decyĄi KE 2OI4l7O9 lUE).
. OgEisko ASF nr L2 w 2O2O r. zostało .vq1zrraczol1e w gospodarstwie, w któr5rm
utrąrmywano 2648 świń(tuczrrików), położonymw miejscowości Smoryń, w gminie
Frampol, w powiecie biłgorajskim, w woJewództwie lubelskim. Gospodarstwo położone
jest na obszatze zagrożenia (obszar określony w częściIII za}.ącznika do decyzji KE
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o

o

2oI4l7o9lUE.
OgElsko A§F nr 13 w 2O2O r. zostało stwierdzone 24.07.2020 r. w gospodarstwie, w

którym utrąrmywarto 22 świnie(tuczrriki), położon5rm w miejscowości Rzeczyce, w gminie
Frampol, w powiecie biłgoraJskim, w woJewództwie lubelskim. Gospodarstwo połoź;one
jest na obszarze zagrożenia (obszar określony w częściIII za!ącznika do decyzji KE
2OL4|7O9 /UE) oraz na obszarze zagrożonyln, ustanowionym w nłię)<l z wcześniejszymi
ogniskami w powiecie biłgoraj skim.
Ognisko ASF nr 14 w 2O2O r. zostało stwierdzone 26.07.2020 w gospodarstwie, w
którym utrąrmywano 69 Świń (35 prosiąt,2I tuczników, 12 loch i 1 knur), położonym w
miejscowościTeodorówka Kolonia, w gminie Frampol, w powiecie btłgorajskim, w
województqrie lubelskim. Gospodarstwo położone jest na obszarze zagroż,enia (obszar
określonyw częściIII zalącznika do decyzji KP 2OI4/7O9/UE) oraz na obszarze
zagroŻonyrn, ustartowionym w zuliązl<tl z wcześniejsąrmi ogniskami w powiecie
biłgorąjskim.
OgPlsko AślFnr 15 w 2O2O r. zostało położonym w miejscowości Marchewki, w gminie
Prostki, w stwierdzone 27.07.2O2O r. w gospodarstwie, w któr5rm utrąrmywano 7O8 świń
(117 prosiąt, 151 warchlaków, 405 tuczrrików,34 lochy, 1knur), powiecie ełckim, w
woJewództwie warmińsko-mazurskim. Gospodarstwo położone jest na obszarze

objętym ograniczeniami (obszar określonyw częściII zalącznika
2oI4/7ogluE).
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o Ognisko ASF nr 16 w 2O2O r. zostało :vqlzI:'aczol1e w gospodarstwie, w któr5rm
utrąrmywano 20 świń(9 prosiąt, 8 tuczrrików, 3 lochy), położonymw miejscowości

o

Trzęsiny, w gminie Radecznica, w powiecie zamojskimr w województwie lubelskim.
Gospodarstwo położone jest na obszatze zagrożenia (obszar określonyw częściIII
zŃączlika do decy{i KE 2OI4l7O9IUE|.
Ognisko ASF nr L7 w 2O2O r. zostało Wzraaczolae w gospodarstwie, w którym
utrąrmyvano 19 świń(tuczników), położonym w miejscowości Nietków, w gminie
Czerwieńsk, w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim. Gospodarstwo
położone jest na obszarze objęĘm ograniczeniami (obszar określonyw częściII
załącznlka do decyzji KE 2OI4 /7O9 /UE).

ll. DzlKI

Od początku roku 2O2O na terenie kraju odnotowano 2898 przypadków chorobv u dzików.
Aktualna sytuacja epizootyczna przedstawiona jest na stronie Głównego Inspektoratu
Weterynarii pod linkiem
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W zutiązktl z dynamiczaym tozptzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego
pomoru Świń u dzików jak i w stadach trzody chlewnej, mając na względzie
tozpoczęcie prac polowych, Powiatowy Le.karz §Ieterynarii.
Skierniewicach PRZYPOMINA. O
KONIECZNOSCI
ZAC.IiOWANIA zAsAD BIoAsEKURAc.rI W sTADAcH
TRzoDY CHLEWNĘ, , których ścisłeptzesttzeganie ogtaniczy
możliwośćprzeniesienia wirusa ASF na teren gospodarstw oraz jego dalsze
tozprzestrzenianie.
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