
WYKAZ  

regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń,  

zgodnie z ust. 2.5. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania  

i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. 2012, poz. 1440)  

 

województwo 

 
nr 

regionu 
 

powierzchnia 

regionu  
[km 2] 

powiaty wchodzące  

w skład regionu 

data wpisu 

do wykazu 

dolnośląskie 

I 4555,3 

bolesławiecki 

głogowski 

lubański 
lwówecki 

polkowicki 
zgorzelecki 

12.11.12 

II 5916,61 

jeleniogórski grodzki 

jeleniogórski ziemski 
górowski 

jaworski 

kamiennogórski 
legnicki grodzki 

legnicki ziemski 
lubiński 

średzki 
wołowski 

złotoryjski 

III 6730,22 

dzierżoniowski 

kłodzki 
oławski 

strzeliński 
świdnicki 

wałbrzyski 
wrocławski grodzki 

wrocławski ziemski 
ząbkowicki 

kujawsko - 
pomorskie 

I 4357,33 

bydgoski grodzki 
bydgoski ziemski 

chełmiński  
grudziądzki grodzki  

grudziądzki ziemski 
świecki 

25.07.12 

II 2986,61 

tucholski 

sępoleński 

nakielski 

III 5313,46 

aleksandrowski 
inowrocławski 

mogileński 
radziejowski 

toruński grodzki 
toruński ziemski 

żniński 

11.01.13 



IV 5312,76 

włocławski ziemski 
włocławski grodzki 

lipnowski 
golubsko-dobrzyński 

rypiński 

wąbrzeski 
brodnicki 

3.04.13 

lubelskie 
I 2699,8 

biłgorajski 

krasnostawski 

25.07.12 

II 3389,0 
zamojski ziemski 
zamojski grodzki 

tomaszowski  

III 3190,0 

chełmski ziemski 

chełmski grodzki 
hrubieszowski 

IV 3313,0 

łęczyński 

parczewski 
świdnicki 

włodawski 

V 2690,0 
janowski  
kraśnicki 

opolski  

VI 2761,0 

lubelski ziemski 

lubelski grodzki 
puławski 

VII 2869,0 

lubartowski 

radzyński 
rycki 

VIII 2804,0 
bialski ziemski 

bialski grodzki 

lubuskie 

I 2547,0 

gorzowski ziemski 

gorzowski grodzki 
strzelecko - drezdenecki 

25.07.12 

II 3502,0 

międzyrzecki 

sulęciński 
świebodziński 

III 2390,0 
krośnieńsko - odrzański  

słubicki 

IV 3025,0 

nowosolski 

wschowski 
zielonogórski - ziemski 

zielonogórski - grodzki 

V 2524,0 
żagański 
żarski 

łódzkie 

I 3785,92 

brzeziński 

łowicki  

łódzki grodzki 
łódzki wschodni 

skierniewicki grodzki 
skierniewicki ziemski 

zgierski 

11.01.13 

II 4178,68 
bełchatowski 
łaski 



pabianicki 
pajęczański 

wieluński 
zduńskowolski 

 

III 4608,85 

kutnowski 

łęczycki 

poddębicki 
sieradzki 

wieruszowski 
3.04.13 

 
IV 2711,17 

opoczyński 
rawski 

tomaszowski 

mazowieckie 

I 3164,32 

makowski  

ostrołęcki grodzki 
ostrołęcki ziemski 

11.01.13 

II 2094,06 
ostrowski 

wyszkowski 

III 2885,8 

nowodworski 
legionowski 

sochaczewski 
warszawski 

warszawski zachodni 

IV 2381,94 

otwocki 

piaseczyński 
pruszkowski 

grodziski 
żyrardowski 

V 2280,62 
przasnyski 

ciechanowski 

3.04.13 
VI 2069,82 

grójecki 

przysuski 

VII 2129,58 
białobrzeski 
kozienicki 

zwoleński 

opolskie 
I 2475,78 

brzeski 
kluczborski 

namysłowski 

12.11.12 

II 2468,13 

głubczycki 

nyski 
prudnicki 

III 2342,96 

kędzierzyńsko-kozielski 

oleski 
strzelecki 

IV 2029,17 

krapkowicki 

opolski ziemski 
opolski grodzki 

podlaskie 

I 3887,0 

augustowski 
sejneński 

suwalski grodzki 
suwalski ziemski 12.11.12 

II 5318,0 

grajewski 

kolneński 
łomżyński grodzki 



łomżyński ziemski 
wysokomazowiecki 

zambrowski 

III 6514,0 

białostocki grodzki 
białostocki ziemski 

moniecki 

sokólski 

IV 4468,0 
bielski 
hajnowski 

siemiatycki 

pomorskie 
I 2347,39 

słupski grodzki  
słupski ziemski 

12.11.12 

II 2563,41 

lęborski 

pucki 

wejherowski 

III 2328,39 

gdański grodzki 
gdański ziemski 

gdyński grodzki 
sopocki grodzki 

kartuski 

IV 3767,33 
bytowski 

człuchowski 

V 2529,88 
chojnicki 
kościerski 

VI 2042,45 
tczewski 

starogardzki 

VII 2731,2 

kwidzyński 
malborski 

nowodworski 

sztumski 

śląskie 

I 4060,11 

częstochowski grodzki 
częstochowski ziemski 

kłobucki 
myszkowski 

zawierciański 

11.01.13 

II 3634,50 

będziński 
gliwicki 

lubliniecki 

tarnogórski 
powiaty grodzkie: 

Bytom 
Chorzów 

Dąbrowa Górnicza 
Gliwice 

Jaworzno  
Katowice  

Mysłowice  

Piekary Śląskie 
Ruda Śląska  

Siemianowice 
Sosnowiec 

Świętochłowice 
Zabrze 



III 2352,34 

bielski grodzki 
bielski ziemski 

cieszyński 
żywiecki 

IV 2298,11 

pszczyński 

raciborski 

rybnicki 
bieruńsko – lędziński 

mikołowski 
wodzisławski 

powiaty grodzkie: 
Rybnik 

Żory 

Tychy 
Jastrzębie-Zdrój 

3.04.13 

świętokrzyskie 

I 4402,90 

włoszczowski 

kielecki ziemski 
kielecki grodzki 

konecki 

12.11.12 

II 3122,11 

skarżyski 
starachowicki 

ostrowiecki 

opatowski 
sandomierski 

warmińsko - 

mazurskie 
I 4480,87 

braniewski 

elbląski ziemski 
elbląski grodzki 

ostródzki 

12.11.12 

II 4140,17 

bartoszycki 

kętrzyński 
lidzbarski 

węgorzewski 

III 3886,33 
nidzicki 
olsztyński grodzki 

olsztyński ziemski 

IV 4116,23 
giżycki 
mrągowski 

szczycieński 

V 4534,27 

ełcki 

olecki 
piski 

gołdapski 

zachodnio-
pomorskie 

I 5864,56 

goleniowski 
gryficki 

kamieński 
policki 

łobeski 

Szczecin 
Świnoujście 

3.04.13 

II 4365,02 

kołobrzeski 

koszaliński grodzki 
koszaliński ziemski 

białogardzki 



sławieński 

III 7365,12 

świdwiński 
szczecinecki 

wałecki 
drawski 

choszczeński 

IV 5324,40 

stargardzki 

myśliborski 
gryfiński 

pyrzycki 

 


