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RAPORT NR 57 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

ZA OKRES OD 27.02. DO 05.03.2021  

 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) 

I. Wojewoda Wielkopolski 

1. Treść wszystkich aktów prawnych, dot. Afrykańskiego Pomoru Świń można znaleźć pod 

adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/rozporzadzenia 

2. Od dnia 12 lutego 2021 r. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2021/175 

w województwie wielkopolskim w związku z ASF obowiązują: 

a) obszary ochronne: gminy: Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Święciechowa 

w powiecie leszczyńskim, część gminy Kwilcz, część gminy Międzychód w powiecie 

międzychodzkim, gminy: Lwówek, Kuślin, Opalenica, cześć gminy Miedzichowo, część 

gminy Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim, gminy: Granowo, Grodzisk Wielkopolski 

i część gminy Kamieniec w powiecie grodziskim, gminy: Czempiń, Kościan z miastem 

Kościan, Krzywiń w powiecie kościańskim, powiat miejski Poznań, gminy: Buk, Dopiewo, 

Tarnowo Podgórne, Komorniki, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto 

Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Kórnik, część gminy Rokietnica, część gminy 

Murowana Goślina w powiecie poznańskim, gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko 

w powiecie gnieźnieńskim, gminy: Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy 

Połajewo, część gminy Wieleń w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, gminy: Duszniki, 

Kaźmierz, Pniewy, Ostoróg, Wronki i miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły, część 

gminy Obrzycko w powiecie szamotulskim, gmina Budzyń w powiecie chodzieskim, gminy: 

Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim, gmina 

Dobrzyca i część gminy Gizałki w powiecie pleszewskim, gmina Zagórów w powiecie 

słupeckim, gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim, gminy: Kotlin, Żerków i część gminy 

Jarocin w powiecie jarocińskim, gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski, część 

gminy Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim, gminy: Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów 

Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim, powiat miejski Kalisz, 
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gminy: Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, 

Szczytniki w powiecie kaliskim, gmina Malanów i część gminy Tuliszków w powiecie 

tureckim, gminy: Rychwał, Rzgów, część gminy Grodziec, część gminy Stare Miasto 

w powiecie konińskim. 

b) obszary objęte ograniczeniami: gminy: Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim, 

gmina Wielichowo i część gmin Kamieniec i Rakoniewice w powiecie grodziskim, gminy: 

Lipno, Osieczna, Wijewo, Włoszakowice i część gminy Święciechowa w powiecie 

leszczyńskim, gmina Śmigiel, część gminy wiejskiej Kościan, część gminy Krzywiń 

w powiecie kościańskim, powiat miejski Leszno, powiat obornicki, część gminy Połajewo 

w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana 

Goślina, część gminy Rokietnica w powiecie poznańskim, część gmin Szamotuły i Obrzycko 

w powiecie szamotulskim,   

c) obszary zagrożenia: gmina Zbąszyń, część gminy Miedzichowo, część gminy Nowy 

Tomyśl w powiecie nowotomyskim, gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim, część gminy 

Rakoniewice w powiecie grodziskim, gminy: Chocz, Czermin, Gołuchów, Pleszew i część 

gminy Gizałki w powiecie pleszewskim, część gminy Grodziec w powiecie konińskim, gminy: 

Blizanów, Stawiszyn, Żelazków w powiecie kaliskim. 

3. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi stały monitoring sytuacji.  

 

II. Inspekcja Weterynaryjna 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

1. Prowadzony jest stały monitoring sytuacji - utrzymana jest gotowość do działań 

w zwalczaniu ASF. 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie: 

1. W dniu 02.03.2021 r. przesłano meldunek z działań związanych ze zbieraniem padłych 

dzików lub ich szczątków – padłych dzików nie znaleziono.  

 

III. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna: 

1. W dniu 02.03.2021 r. przesłano raport za okres 01.-28.02.2021 r. w zakresie prowadzonego 

w województwie wielkopolskim nadzoru nad sprzedażą mięsa oraz odpadami 

gastronomicznymi w zakładach żywienia zbiorowego i wskazanych miejscach obrotu – na 88 

miejsc skontrolowanych w 2 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.   

 

IV. Podsumowanie  

1. W 2020 r. potwierdzono 6 ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach 

trzody chlewnej oraz 431 przypadków u dzików.  



Tab.1. Ilość potwierdzonych przypadków wirusa ASF u dzików w woj. wielkopolskim 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji WIW 

 

PTASIA GRYPA (HPAI) 

I.  Wojewoda Wielkopolski 

1. Treść wszystkich aktów prawnych, dot. grypy ptaków można znaleźć pod adresem: 

https://www.poznan.uw.gov.pl/rozporzadzenia 

2. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi stały monitoring sytuacji.  

 

II.  Inspekcja Weterynaryjna 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

1. Prowadzony jest stały monitoring sytuacji – utrzymana jest stała gotowość do zwlaczania 

grypy ptaków.  

2. W dniu 01.03.2021 r. przesłano powiadomienie ADNS  o przypadku  grypy ptaków 

w województwie wielkopolskim: 

• okolice m. Szkaradowo, gm. Jutrosin, pow. rawicki 

3. W dniu 03.03.2021 r. przesłano powiadomienie ADNS  o przypadku  grypy ptaków 

w województwie wielkopolskim: 

• m. Leszno, gm. Leszno, pow. leszczyński 

4. W dniu 03.03.2021 r. przesłano powiadomienie ADNS  o przypadku  grypy ptaków 

w województwie wielkopolskim: 

• okolice m. Warszewo, gm. Rawicz, pow. rawicki 

5. W dniu 05.03.2021 r. przesłano powiadomienie ADNS  o przypadku  grypy ptaków 

w województwie wielkopolskim: 

• m. Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne, pow. poznański 

6. W dniu 05.03.2021 r. przesłano powiadomienie ADNS  o podejrzeniu ogniska  grypy 

ptaków w województwie wielkopolskim: 

• m. Szkurłaty gm. Żelazków,  pow. kaliski 

 

 

    

Lp. Rok Ilość sztuk dodatnich Powiat  

1. 2019 5 wolsztyński (5) 

2. 2020 426 

wolsztyński (366) 
leszczyński (36) 

grodziski (23) 
obornicki (1) 



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie: 

1. W dniu 04.03.2021 r. opublikowano Rozporządznie nr 4/2021 z dnia 4 marca 2021 r. 

w sprawie uchylenia Rozporządzenia nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Wolsztynie z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków 

(HPAI) na terenie powiatu wolsztyńskiego.  

 Ryc.1. Ogniska grypy ptaków w powiatach: wolsztyńskim i gnieźnieńskim. 

 

Opracowała: K. Lisiecka  

III. Jednostki Samorządu Terytorialnego: 

       PCZK w Rawiczu: 

1. W dniu 02.03.2021 r. przesłano informację o stwierdzeniu w dniu 26.02.2021 r. 

na terenie powiatu rawickiego pierwszego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków 

podtypu H5N8 u orła bielika znalezionego w okolicach miejscowości Szkaradowo, gm. 

Jutrosin. Sytuacja jest cały czas monitorowana przez PLWet., który utrzymuje kontakt 

z PCZK Rawicz.  

 

IV. Podsumowanie 

1. Od 2020 roku potwierdzono 20 ognisk ptasiej grypy. Według stanu na dzień 

05.03.2021 r. 5 ognisk nie zostało uchylonych. Ponadto potwierdzono 8 przypadków 

ptasiej grypy u dzikich ptaków.  

 



Tab.2. Aktywne ogniska grypy ptaków w woj. wielkopolskim: 

Lp. Powiat Miejscowość Gatunek 

1. WOLSZTYN 
Kiełpiny 50,  

54-232 Siedlec 
kura nioska 

2. GNIEZNO 
Mielno,  

61-212 Mieleszyn 
brojlery, kaczki 

3. WOLSZTYN 
Kiełpiny 109a,  
54-232 Siedlec 

kura nioska 

4. WOLSZTYN 
Kiełpiny 51,  

54-232 Siedlec 
kura nioska 

5. WOLSZTYN 
Nowe Tłoki 63, 

64-200 Wolsztyn 
kura nioska 

 

Źródło: Opracowanie właśnie na podstawie informacji od Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu 

 

Dyżurny 

Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Wojewody Wielkopolskiego 

/ - / 

Łukasz Walkiewicz  


