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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA 

WETERYNARII

W BIAŁYMSTOKU

Andrzej Bryczkowski

Wojewódzki Inspektorat Weterynari i  ul .  Zwycięstwa 26A 15-959 Bia łystok

tel./faks: (85) 651-02-29,  e-mail:  bialystok.wiw@wetgiw.gov.pl,   www.bialystok.wiw.gov.pl

ZAWIADOMIENIE
o stwierdzeniu na terenie województwa podlaskiego 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 2014, poz.1539 ze zmianami).

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia o wystąpieniu  kolejnych ognisk
afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa podlaskiego :

1. W dniu 26 czerwca 2017 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie wyznaczył,                 
po otrzymaniu sprawozdania z badań nr P/17/21283  przeprowadzonych przez 
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, szóste      
w roku 2017 ognisko afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa podlaskiego              
w gospodarstwie utrzymującym 36 świń zlokalizowanym w powiecie grajewskim, gmina
Radziłów, miejscowość Konopki Awissa.

2. W dniu 26 czerwca 2017 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach wyznaczył,                 
po otrzymaniu sprawozdania z badań nr : P/17/21284 przeprowadzonych przez   
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, siódme
w roku 2017 ognisko afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa podlaskiego               
w gospodarstwie utrzymującym 63 świnie zlokalizowanym w powiecie monieckim, gmina
Trzcianne, miejscowość Zucielec.

3. W dniu 28 czerwca 2017 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach wyznaczył,                  
po otrzymaniu sprawozdania z badań nr P/17/21628 przeprowadzonych przez 
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ósme
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w roku 2017 ognisko afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa podlaskiego                  
w gospodarstwie utrzymującym 51 świń zlokalizowanym w powiecie monieckim, gmina
Mońki, miejscowość Mońki.

W ogniskach zostały podjęte stosowne działania określone w aktualnie obowiązujących 
przepisach prawa. Ogniska są zlokalizowane na obszarze zagrożenia ( część III załącznika 
do Decyzji KE 2014/709 z późniejszymi zmianami ) ustanowionym w związku                            
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego 
 Lekarza Weterynarii

     Andrzej Bryczkowski
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