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TERRESTRIAL ANIMALS/ ZWIERZĘTA LĄDOWE 

 

Part 1(a)/ Część 1(a) 

Disease-free status from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis in 

bovine animal populations/ Status wolny od choroby w wyniku zakażenia Brucella abortus, 

B. melitensis i B. suis w populacjach bydła 

Territory (whole Member State or part thereof)/ 

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część) 

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

Whole territory/ Całe terytorium Commission Decision of 5 

August 2009 (2009/600/EC)   

Commission Implementing 

Regulation (EU) 2021/620 

of 15 April 2021 (Annex I 

Part I Chapter 1) 

/ Decyzja Komisji z dnia 5 

sierpnia 2009 r. 

(2009/600/WE) 

Rozporządzenie 

wykonawcze Komisji (UE) 

2021/620 z dnia 15 kwietnia 

2021 r. (załącznik I część I 

rozdział 1) 

 

Part 1(b)/ Część 1(b) 

Disease-free status from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis in 

ovine and caprine animal populations/ Status wolny od zakażenia Brucella abortus, B. 

melitensis i B. suis w populacjach owiec i kóz 

Territory (whole Member State or part thereof)/ 

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część)  

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

Whole territory/ Całe terytorium Commission Decision of 21 

February 2006 

(2006/169/EC) 

Commission Implementing 

Regulation (EU) 2021/620 
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of 15 April 2021 (Annex I 

Part I Chapter 2)/ 

Decyzja Komisji z dnia 21 

lutego 2006 r. 

(2006/169/WE) 

Rozporządzenie 

wykonawcze Komisji (UE) 

2021/620 z dnia 15 kwietnia 

2021 r. (załącznik I część I 

rozdział 2) 

 

Part 2/ Część 2 

Disease-free status from infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, 

M. caprae and M. tuberculosis) (MTBC)/ Status wolny od zakażenia kompleksem 

Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) (MTBC) 

Territory (whole Member State or part thereof)/ 

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część)  

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/  

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

Whole territory/ Całe terytorium Commission Decision of 23 

April 2009 (2009/342/EC) 

Commission Implementing 

Regulation (EU) 2021/620 

of 15 April 2021 (Annex II 

Part I) / 

Decyzja Komisji z dnia 23 

kwietnia 2009 r. 

(2009/342/WE) 

Rozporządzenie 

wykonawcze Komisji (UE) 

2021/620 z dnia 15 kwietnia 

2021 r. (załącznik II część I) 

 

Part 3/ Część 3 

Disease-free status from infection with rabies virus (RABV)/ Status wolny od zakażeniu 

wirusem wścieklizny (RABV) 

Territory (whole Member State or part thereof)/ 

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część)  

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 
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Dolnośląskie Voivodeship: all poviats  

Kujawsko-Pomorskie Voivodeship: all poviats  

The following poviats of the Lubelskie Voivodeship: the 

city of Lublin, Łęczyński, Parczewski, Radzyński, 

Świdnicki  

Lubuskie Voivodeship: all poviats  

The following poviats of the Łódzkie Voivodeship: 

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, 

Łowicki, Łódzki Wschodni, the city of Łódź, Pabianicki, 

Pajęczański, Piotrkowski, the city of Piotrków Trybunalski, 

Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, the city of 

Skierniewice, Skierniewicki, Tomaszowski, Wieluński, 

Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski  

Małopolskie Voivodship: all poviats  

The following poviats of the Mazowieckie Voivodship: 

Ciechanowski, Gostyniński, Makowski, Mławski, the city 

of Ostrołęka, Ostrołęcki, the city of Płock, Płocki, 

Przasnyski, Sierpecki, Żuromiński  

Opolskie Voivodeship: all poviats  

Podlaskie Voivodeship: all poviats  

Pomorskie Voivodeship: all poviats  

Śląskie Voivodeship: all poviats  

The following poviats of the Świętokrzyskie Voivodship: 

Buski, Kazimierski, Pińczowski, Włoszczowski  

Warmińsko-Mazurskie Voivodship: all poviats  

Wielkopolskie Voivodship: all poviats  

Zachodniopomorskie Voivodeship: all poviats 

/ 

województwo dolnośląskie: wszystkie powiaty 

województwo kujawsko-pomorskie: wszystkie powiaty 

następujące powiaty województwa lubelskiego: miasto 

Lublin, łęczyński, parczewski, radzyński, świdnicki 

województwo lubuskie: wszystkie powiaty 

następujące powiaty województwa łódzkiego: 

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, 

łowicki, łódzki wschodni, miasto Łódź, pabianicki, 

pajęczański, piotrkowski, miasto  Piotrków Trybunalski, 

poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, 

skierniewicki, miasto Skierniewice, tomaszowski, 

wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski 

województwo małopolskie: wszystkie powiaty 

następujące powiaty województwa mazowieckiego: 

ciechanowski, gostyniński, makowski, mławski, ostrołęcki, 

miasto Ostrołęka, płocki, miasto Płock, przasnyski, 

sierpecki, żuromiński 

Commission Implementing 

Regulation (EU) 2021/620 

of 15 April 2021 (Annex III 

Part I)  

 

 Rozporządzenie 

wykonawcze Komisji (UE) 

2021/620 z dnia 15 kwietnia 

2021 r. (załącznik III część 

I) 
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województwo opolskie: wszystkie powiaty 

województwo podlaskie: wszystkie powiaty 

województwo pomorskie: wszystkie powiaty 

województwo śląskie: wszystkie powiaty 

następujące powiaty województwa świętokrzyskiego: 

buski, kazimierski, pińczowski, włoszczowski 
województwo warmińsko-mazurskie: wszystkie powiaty 

województwo wielkopolskie: wszystkie powiaty 

województwo zachodniopomorskie: wszystkie powiaty 

 

 

Part 4/ Część 4 

Disease-free status from enzootic bovine leukosis (EBL)/ Status wolny od enzootycznej 

białaczki bydła (EBL) 

Territory (whole Member State or part thereof)/ 

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część)  

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

Whole territory/ Całe terytorium Commission Implementing 

Decision (EU) 2017/888 of 

22 May 2017 

Commission Implementing 

Regulation (EU) 2021/620 

of 15 April 2021 (Annex IV 

Part I)/ 

Decyzja wykonawcza 

Komisji (UE) 2017/888 z 

dnia 22 maja 2017 r. 

Rozporządzenie 

wykonawcze Komisji (UE) 

2021/620 z dnia 15 kwietnia 

2021 r. (załącznik IV część 

I) 

 

Part 5/ Część 5 

Disease-free status from infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular 

vulvovaginitis (IBR/IPV) / Status wolny od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy /otrętu 

bydła (IBR/IPV) 

Territory (whole Member State or part thereof)/ 

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część)  

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 
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Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

-  

 

Part 6/ Część 6 

Disease-free status from infection with Aujeszky’s disease virus (ADV)/ Status wolny od 

zakażenia wirusem choroby Aujeszky’ego (ADV) 

Territory (whole Member State or part thereof)/ 

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część)  

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

The following poviats of the Podlaskie Voivodship/ 

Następujące powiaty w województwie podlaskim:  

 

- augustowski,  

- białostocki, 

- Białystok,  

- bielski,  

- hajnowski,  

- moniecki,  

- sejneński,  

- siemiatycki,  

- sokólski, 

- suwalski,  

- Suwałki 

 

 

Recognition in 2017 in 

accordance with 

Commission Implementing 

Decision (EU) 2017/888 of 

22 May 2017. 

Currently - according to 

Annex VI part I of the 

Commission Implementing 

Regulation (EU) 2021/620 

of 15 April 2021./ 

 

Uznanie w 2017 r. zgodnie z 

decyzją wykonawczą 

Komisji (UE) 2017/888 z 

dnia 22 maja 2017 r. 

Obecnie - zgodnie z 

załącznikiem VI część I 

rozporządzenia 

wykonawczego Komisji 

(UE) 2021/620 z dnia 15 

kwietnia 2021 r. 

 

Part 7/ Część 7 

Disease-free status from bovine viral diarrhoea (BVD)/ Status wolny od wirusowej 

biegunki bydła (BVD) 

Territory (whole Member State or part thereof)/ 

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część)  

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 
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-  

 

Part 8/ Część 8 

Disease-free status from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) (infection with 

BTV)/ Status wolny od zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1-24) 

(zakażenie BTV) 

Territory (whole Member State or part thereof)/ 

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część)  

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

Whole territory/ Całe terytorium Commission Implementing 

Regulation (EU) 2021/620 

of 15 April 2021 (Annex 

VIII Part I)/ 

Rozporządzenie 

wykonawcze Komisji (UE) 

2021/620 z dnia 15 kwietnia 

2021 r. (załącznik VIII część 

I) 

 

Part 9/ Część 9 

Disease-free status from infestation with Varroa spp./ Status wolny od zakażenia Varroa 

spp. 

Territory (whole Member State or part thereof)/ 

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część)  

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

-  

 

Part 10/ Część 10 

Disease-free status from infection with Newcastle disease virus without vaccination/ 

Status wolny od zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu bez szczepienia 

Territory (whole Member State or part thereof)/ 

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część)  

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 
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-  

 

Part 11/ Część 11 

Disease-free status from infection with highly pathogenic avian influenza (HPAI)/ Status 

wolny od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 

Compartment Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

-  

 

AQUATIC ANIMALS/ ZWIERZĘTA WODNE 

Part 1/ Część 1 

Disease-free status from viral haemorrhagic septicaemia (VHS)/ Status wolny od 

wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) 

Territory (whole Member State or part thereof, 

including compartments)/  

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część, w 

tym kompartmenty) 

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

Compartment/Enklawa:  

Hodowla Ryb Łososiowatych  

Henryk Kamiński 

Kaczkowo 60, 

84-218 Łęczyce 

Woj. pomorskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss) 

Free from VHS 

since/Gospodarstwo wolne 

od VHS od 01.05.2010 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo rybne 

Tadeusz Kowalski 

Ul. Parkowa 3a, 

05-620 Błędów 

Woj. mazowieckie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), Eurasian carp/karp 

(Cyprinus carpio), 

sturgeon/jesiotr (Acipenser 

spp.), wels catfish/sum 

(Silurus glanis) 

Gospodarstwo wolne od 

VHS od 30.01.2011 

 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo Rybackie 

Bartołty Wlk., Piotr Fenicki – Ośrodek Hodowli Ryb w 

Ostrołęce 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), Eurasian carp/karp 
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Ul. Elektryczna 5, 

07-415 Ostrołęka 

Woj. Mazowieckie 

 

(Cyprinus carpio), wels 

catfish/sum (Silurus glanis), 

lavaret/sieja (Coregonus 

lavaretus), Siberian 

sturgeon/jesiotr syberyjski 

(Acipenser baerii), 

vendace/sielawa (Coregonus 

albula), common chub/kleń 

(Squalius cephalus), 

asp/boleń (Leuciscus 

aspius), ide/jaź (Leuciscus 

idus), common 

barbel/brzana (Barbus 

barbus), vimba bream/certa 

(Vimba vimba) 

Free from VHS 

since/Gospodarstwo wolne 

od VHS od 30.01.2011 

Compartment/Enklawa: 

Wylęgarnia Ryb „Dąbie” 

Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz 

Dąbie, 

77-100 Bytów 

Woj. pomorskie 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss, brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), river 

trout/pstrąg potokowy 

(Salmo trutta fario), 

sturgeon/jesiotr (Acipenser 

spp.), sea trout/troć (Salmo 

trutta trutta), Atlantic 

salmon/łosoś (Salmo salar), 

lake trout/palia (Salvelinus 

namaycush), lavaret/sieja 

(Coregonus lavaretus) 

Free from VHS 

since/Gospodarstwo wolne 

od VHS od 30.01.2011 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo Rybackie „PSTRĄGARNIA”  

Marek Piszczała 

Złoty Potok,  

Ul. Kościuszki 100, 

42-253 Janów 

Woj. śląskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), Eurasian carp/karp 

(Cyprinus carpio), 

sturgeon/jesiotr (Acipenser 

spp.) 

Free from VHS 

since/Gospodarstwo wolne 

od VHS od 30.01.2011 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo Rybackie „PSTRĄG” Andrzej Grzesiak: 

 

Free from VHS 

since/Enklawa wolna od 

VHS od 30.01.2011 
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Gospodarstwo Rybackie „Pstrąg” Andrzej Grzesiak 

Sygontka, ul. Leśna 8 

42-250 Przyrów 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss, brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), river 

trout/pstrąg potokowy 

(Salmo trutta fario), 

carp/karpiowate 

(Cyprinidae) 

 

Gospodarstwo Rybackie „Pstrąg” Andrzej Grzesiak 

Wiercica 133 A,  

42-250 Przyrów    

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss, brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), river 

trout/pstrąg potokowy 

(Salmo trutta fario) 

 

Gospodarstwo Rybackie „Pstrąg” Andrzej Grzesiak 

Wiercica 133 A,  

42-250 Przyrów    

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss, brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), river 

trout/pstrąg potokowy 

(Salmo trutta fario) 

 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo Rybackie 

„Rybaczówka” 

Stanisław Bożek 

Cisiec,  

34-350 Węgierska Górka 

Woj. Śląskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss, brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis) 

Free from VHS 

since/Gospodarstwo wolne 

od VHS od 30.01.2011 

 

Compartment/Enklawa: 

Ośrodek Zarybieniowy  

„Czarci Jar” 

Rafał Chwaluczyk 

Czarci Jar 1, 

11-015 Olsztynek  

Woj. warmińsko-mazurskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss, brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), river 

trout/pstrąg potokowy 

(Salmo trutta fario) 

Free from VHS 

since/Gospodarstwo wolne 

od VHS od 30.01.2011 
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Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo Rolne 

„Ryby Lubie” 

Małgorzata Kozłowska 

Lubieszewo 43, 

78-520 Złocieniec 

Woj. zachodniopomorskie 

 

Ryby łososiowate 

(Salmonidae), production 

of rainbow trout’s 

fry/produkcja narybku 

pstrąga tęczowego 

(Oncorhynchus mykiss) 

Free from VHS 

since/Gospodarstwo wolne 

od VHS od 29.11.2011 

Compartment/Enklawa: 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Krośnie, Ośrodek 

Zarybieniowy Wołkowyja 

Ul. Kościelna 1 

38-613 Wołkowyja 

Woj. podkarpackie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), river trout/pstrąg 

potokowy (Salmo trutta 

fario), lake trout/troć 

jeziorowa (Salmo trutta 

lacustris), common 

nase/świnka (Chondrostoma 

nasus), vimba bream/certa 

(Vimba vimba), common 

barbel/brzana (Barbus 

barbus), common chub/kleń 

(Squalius cephalus) 

Free from VHS 

since/Gospodarstwo wolne 

od VHS od 06.12.2011    

Zone/Strefa: 

Gospodarstwo Rybackie Mariusz Teodorowicz 

Komorowo 

14-105 Łukta 

Woj. warmińsko – mazurskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), river 

trout/pstrąg potokowy 

(Salmo trutta fario) 

Free from VHS since/Strefa 

wolna od VHS od 

06.12.2011 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo Rybackie DADOŃ  

Ośrodek Pstrągowy Mokre 

Ul. Strzelecka 12 

76-004 Sianów 

Woj. zachodniopomorskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), lake trout/palia 

(Salvelinus namaycush) 

Free from VHS 

since/Gospodarstwo wolne 

od VHS od 06.12.2011 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo „Budówko” 

Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz 

rainbow trout/Pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), brook trout/pstrąg 
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Budówko 1 

76-248 Dębnica Kaszubska 

Woj. pomorskie 

 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), lake trout/palia 

(Salvelinus namaycush), sea 

trout/troć (Salmo trutta 

trutta) 

Free from VHS 

since/Gospodarstwo wolne 

od VHS od 06.04.2012 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo Rybackie Wylęg i Chów Pstrąga Tęczowego 

Iwona Żebrowska, 

Ośrodek Pstrągowy Domkowo 

Rychnowska Wola 26,  

14-107 Gierzwałd 

Woj. warmińsko – mazurskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss) 

Free from VHS since/ 

Gospodarstwo wolne od 

VHS od 10.11.2012 

Compartment/Enklawa: 

Ośrodek Hodowli Ryb Tomasz Kruse 

Gatka 14 

77-200 Miastko 

Woj. pomorskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss) 

Free from VHS since/ 

Gospodarstwo wolne od 

VHS od 13.07.2020 

 

Part 2/ Część 2 

Disease-free status from infectious haematopoietic necrosis (IHN)/ Status wolny od 

zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) 

Territory (whole Member State or part thereof, 

including compartments)/  

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część, w 

tym kompartmenty) 

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

Compartment/Enklawa: 

Hodowla Ryb Łososiowatych  

Henryk Kamiński, 

Kaczkowo 60, 

84-218 Łęczyce 

Woj. pomorskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss) 

Free from IHN 

since/Gospodarstwo wolne 

od IHN od 30.01.2011 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo rybne 

Tadeusz Kowalski 

Ul. Parkowa 3a, 

05-620 Błędów 

Woj. mazowieckie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), Eurasian carp/karp 

(Cyprinus carpio), 

sturgeon/jesiotr (Acipenser 
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spp.), wels catfish/sum 

(Silurus glanis) 

Free from IHN 

since/Gospodarstwo wolne 

od IHN od 30.01.2011 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo Rybackie 

Bartołty Wlk., Piotr Fenicki – Ośrodek Hodowli Ryb w 

Ostrołęce 

Ul. Elektryczna 5, 

07-415 Ostrołęka 

Woj. mazowieckie 

 

rainbow trout/Pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), Eurasian carp/karp 

(Cyprinus carpio), wels 

catfish/sum (Silurus glanis), 

lavaret/sieja (Coregonus 

lavaretus), Siberian 

sturgeon/jesiotr syberyjski 

(Acipenser baerii), 

vendace/sielawa (Coregonus 

albula), common chub/kleń 

(Squalius cephalus), 

asp/boleń (Leuciscus 

aspius), ide/jaź (Leuciscus 

idus), common 

barbel/brzana (Barbus 

barbus), vimba bream/certa 

(Vimba vimba) 

Free from IHN 

since/Gospodarstwo wolne 

od IHN od 30.01.2011 

Compartment/Enklawa: 

Wylęgarnia Ryb „Dąbie” 

Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz 

Dąbie, 

77-100 Bytów 

Woj. pomorskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), river 

trout/pstrąg potokowy 

(Salmo trutta fario), 

sturgeon/jesiotr (Acipenser 

spp.), sea trout/troć (Salmo 

trutta trutta), Atlantic 

salmon/łosoś (Salmo salar), 

lake trout/palia (Salvelinus 

namaycush), lavaret/sieja 

(Coregonus lavaretus) 

Free from IHN 

since/Gospodarstwo wolne 

od IHN od 30.01.2011 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo Rybackie „PSTRĄGARNIA”  

Marek Piszczała 

Złoty Potok,  

Ul. Kościuszki 100, 

Rainbow trout/Pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), Eurasian carp/karp 

(Cyprinus carpio), 
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42-253 Janów 

Woj. śląskie 

 

sturgeon/jesiotr (Acipenser 

spp.) 

Free from IHN 

since/Gospodarstwo wolne 

od IHN od 30.01.2011 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo Rybackie „PSTRĄG” Andrzej Grzesiak: 

 

Free from IHN 

since/Enklawa wolna od 

IHN od 30.01.2011 

Gospodarstwo Rybackie „PSTRĄG” Andrzej Grzesiak 

Sygontka, ul. Leśna 8 

42-250 Przyrów 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), river 

trout/pstrąg potokowy 

(Salmo trutta fario), 

carp/karpiowate 

(Cyprinidae) 

 

Gospodarstwo Rybackie „PSTRĄG” Andrzej Grzesiak 

Wiercica 133 A,  

42-250 Przyrów    

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), river 

trout/pstrąg potokowy 

(Salmo trutta fario) 

 

Gospodarstwo Rybackie „PSTRĄG” Andrzej Grzesiak 

Wiercica 133 A,  

42-250 Przyrów    

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), river 

trout/pstrąg potokowy 

(Salmo trutta fario) 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo Rybackie 

„Rybaczówka” 

Stanisław Bożek 

Cisiec,  

34-350 Węgierska Górka 

Woj. śląskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis) 

Free from IHN 

since/Gospodarstwo wolne 

od IHN od 30.01.2011 

Compartment/Enklawa: 

Ośrodek Zarybieniowy  

„Czarci Jar” 

Rafał Chwaluczyk 

Czarci Jar 1, 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), river 
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11-015 Olsztynek  

Woj. warmińsko-mazurskie 

 

trout/pstrąg potokowy 

(Salmo trutta fario) 

Free from IHN 

since/Gospodarstwo wolne 

od IHN od 30.01.2011 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo Rolne 

„Ryby Lubie” 

Małgorzata Kozłowska 

Lubieszewo 43, 

78-520 Złocieniec 

Woj. zachodniopomorskie 

 

Ryby łososiowate 

(Salmonidae), production 

of rainbow trout’s 

fry/produkcja narybku 

pstrąga tęczowego 

(Oncorhynchus mykiss) 

Free from IHN 

since/Gospodarstwo wolne 

od IHN od 30.01.2011 

Compartment/Enklawa: 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Krośnie, Ośrodek 

Zarybieniowy Wołkowyja 

Ul. Kościelna 1 

38-613 Wołkowyja 

Woj. podkarpackie 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), river trout/pstrąg 

potokowy (Salmo trutta 

fario), lake trout/troć 

jeziorowa (Salmo trutta 

lacustris), common 

nase/świnka (Chondrostoma 

nasus), vimba bream/certa 

(Vimba vimba), common 

barbel/brzana (Barbus 

barbus), common chub/kleń 

(Squalius cephalus) 

Free from IHN 

since/Gospodarstwo wolne 

od IHN od 06.12.2011 

Zone/Strefa: 

Gospodarstwo Rybackie Mariusz Teodorowicz 

Komorowo 

14-105 Łukta 

Woj. warmińsko – mazurskie 

 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), river 

trout/pstrąg potokowy 

(Salmo trutta fario) 

Free from IHN since/Strefa 

wolna od IHN od 06.12.2011 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo Rybackie MIELNO Sp. z o.o. Ośrodek 

Hodowli Pstrąga Kępiny 

Ul. B. Chrobrego 43 

76-032 Mielno 

Woj. zachodniopomorskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss) 

Free from IHN 

since/Gospodarstwo wolne 

od IHN od 06.12.2011 
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Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo Rybackie DADOŃ  

Ośrodek Pstrągowy Mokre 

Ul. Strzelecka 12 

76-004 Sianów 

Woj. zachodniopomorskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), lake trout/palia 

(Salvelinus namaycush) 

Free from IHN 

since/Gospodarstwo wolne 

od IHN od 06.12.2011 

Compartment/Enklawa: 

AQUA-FARM Sp. z o.o.  

Ośrodek Pstrągowy KARSINA 14 76-006 Polanów 

Ul. Zakole 1/2 

75-814 Koszalin 

Woj. zachodniopomorskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss) 

Free from IHN since/ 

Gospodarstwo wolne od 

IHN od 06.12.2011 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo „Budówko” 

Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz 

Budówko 1 

76-248 Dębnica Kaszubska 

Woj. pomorskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss), brook trout/pstrąg 

źródlany (Salvelinus 

fontinalis), lake trout/palia 

(Salvelinus namaycush), sea 

trout/troć (Salmo trutta 

trutta) 

Free from IHN 

since/Gospodarstwo wolne 

od IHN od 06.04.2012 

Compartment/Enklawa: 

Gospodarstwo Rybackie Wylęg i Chów Pstrąga Tęczowego 

Iwona Żebrowska, 

Ośrodek Pstrągowy Domkowo 

Rychnowska Wola 26,  

14-107 Gierzwałd 

Woj. warmińsko – mazurskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss) 

Free from IHN since/ 

Gospodarstwo wolne od 

IHN od 10.11.2012 

Compartment/Enklawa: 

Ośrodek Hodowli Ryb Tomasz Kruse 

Gatka 14 

77-200 Miastko 

Woj. pomorskie 

 

rainbow trout/pstrąg 

tęczowy (Oncorhynchus 

mykiss) 

Free from IHN 

since/Gospodarstwo wolne 

od IHN od 13.07.2020 

 

Part 3/ Część 3 

Disease-free status from infection with highly polymorphic region deleted infectious 

salmon anaemia virus (HPR-deleted ISAV)/ Status wolny od choroby w wyniku zakażenia 

wirusem zakaźnej anemii łososia z delecją w regione polimorficznym (ISAV z delecją HPR) 
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Territory (whole Member State or part thereof, 

including compartments)/  

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część, w 

tym kompartmenty) 

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

-  

 

Part 4/ Część 4 

Disease-free status from infection with Marteilia refringens/ Status wolny od choroby w 

wyniku zakażenia Marteilia refringens 

Territory (whole Member State or part thereof, 

including compartments)/  

Terytorium (całe państwo lub jego część, w tym 

kompartmenty) 

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

-  

 

Part 5/ Część 5 

Disease-free status from infection with Bonamia exitiosa/ Status wolny od choroby w 

wyniku zakażenia Bonamia exitiosa 

Territory (whole Member State or part thereof, 

including compartments)/  

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część, w 

tym kompartmenty) 

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

-  

 

Part 6/ Część 6 

Disease-free status from infection with Bonamia ostreae/ Status wolny od choroby w 

wyniku zakażenia Bonamia ostreae 

Territory (whole Member State part thereof, including 

compartments)/  

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część, w 

tym kompartmenty) 

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

-  

 

Part 7/ Część 7 
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Disease-free status from infection with white spot syndrome virus (WSSV)/ Status wolny 

od choroby w wyniku zakażenia wirusem zespołu WSS (WSSV) 

Territory (whole Member State or part thereof, 

including compartments)/  

Terytorium (całe państwo członkowskie lub jego część, w 

tym kompartmenty) 

Period, date of change of 

status and/or other 

comment/ 

Okres, data zmiany statusu 

i/lub inny komentarz 

-  

 


