
 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA  

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 

W OSTRÓDZIE 

Adam Maciej Zimodro  

      Powiatowy  Inspektorat  Weterynari i  u l .  Sienkiewicza 13 ,  14-100 Ostróda  

tel.:  (89) 646-59-73,  fax: (89) 646-59-73 w.25,  e-mail:  ostroda.piw@wetgiw.gov.pl,  

Administatorem danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie 

Więcej na stronie BIP  www.bip.ostroda.piw.gov.pl 

 

 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje, że dnia dzisiejszego została 

opublikowana  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/100, z dnia 22 stycznia 2019 r.   

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w 

zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych 

państwach członkowskich. Tym samym, gmina Małdyty, oraz część gminy Morąg znalazło 

się w strefie ochronnej (tzw. żółtej) w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (gmina 

Miłakowo również pozostaje w strefie ochronnej (żółtej). W przypadku Morąga jest to „część 

gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 519 biegnącą 

od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 527 i na wschód od linii 

wyznaczonej przez drogę nr 527 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 519 do 

południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie ostródzkim”. 

Link do strony GLW z mapą: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ 

 

W związku z powyższym informuję, że wszystkie dziki odstrzelone w obwodach 

łowieckich znajdujących się w strefie ochronnej (żółtej) podlegają badaniu laboratoryjnemu 

w kierunku ASF. Chłodnie znajdujące się w strefie ochronnej (żółtej) i posiadające 

możliwości przechowywania tusz dzików, na czas potrzebny do zbadania próbek 

zlokalizowane są w Morągu, ul. Warmińska 10, Zajezierzu 12, 14-330 Małdyty oraz z 

Pitynach, 14-310 Miłakowo.  Dziki odstrzelone w strefie żółtej muszą bezwzględnie być 

przetrzymywane w chłodniach znajdujących się na terenie strefy ochronnej (żółtej). 

Uwzględniając powyższe nie można w w/w chłodniach składować dzików odstrzelonych poza 

strefą ochronną (żółtą). 

Nasz znak:  

PIW.Z.Z-Z.9001.3.2019 

 

Koła Łowieckie  

działające na terenie gmin Małdyty i Morąg 
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Jednocześnie informuję że gminy Lubomino i Orneta powiatu lidzbarskiego oraz 

Godkowo i Pasłęk, graniczące z powiatem ostródzkim od strony północnej znalazły się na 

mocy w/w decyzji w strefie z ograniczeniami (czerwonej) w odniesieniu do ASF. 

 

  

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Koła Łowieckie wszystkie 

2. Nadleśnictwa wszystkie 

3. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie 
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