
Wyznaczenia na I kwartał 2023 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Radomsku działając zgodnie z art.  16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o
Inspekcji Weterynaryjnej ogłasza, że od dnia 28.11.2022 r. przyjmowane są dokumenty dotyczące wyznaczeń
z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Zakres wyznaczenia:

Wnioskować można o wyznaczenie do czynności w zakresie:

 

 szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych;
 sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz 

wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw 

zdrowia;
 sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, 

oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 badania mięsa zwierząt łownych;
 sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania 

wymaganych świadectw zdrowia;
 sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem 

produktów mleczarskich;
 pobierania próbek do badań;
 badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;
 niektórych czynności pomocniczych.
 prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 

Wyznaczenie dotyczy roku 2023 r. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku

Wyznaczenie  dotyczy  lekarzy  weterynarii  niebędących  pracownikami  Inspekcji  oraz  osób  niebędących
pracownikami  Inspekcji,  które  posiadają  odpowiednie  kwalifikacje,  do  wykonywania  niektórych  czynności
pomocniczych.  Dokumenty  w  formie  pisemnej  należy  składać do  dnia  09  grudnia  2022  r. do  siedziby
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Radomsku w sekretariacie  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w
Radomsku w godz. od 7.30 do 15.30. Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku informuje, iż
złożenie  dokumentów  nie  jest  równoznaczne  z  uzyskaniem  wyznaczenia.  Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w
Radomsku,  po  rozpatrzeniu  dokumentów,  które  zostaną  złożone  w  siedzibie  Inspektoratu  będzie  prowadził
postępowanie administracyjne z urzędu tylko względem osób, które mają zostać wyznaczone.

 

 

 

                                                                       Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku

Zestawienie podmiotów 2022 rok
Kod 

Działalności
ZAKŁADY

ZATWIERDZONE

Liczba zakładów 
LICZBA MIEJSC
ubój/rozbiór 

Kod 
Działalności

ZAKŁADY
REJESTROWANE 

LICZBA MIEJSC
przetwórstwo

10120208 1/1 10127203 1
10120209 1/1 10127205 1
10120211 x/1 10127206 1
10120215 5/2 10127207 -
10120216 3/1 10127208 1
10120302 x/1 10127209 1
10120304 x/1 10127210 1
10120306 x/1 10127211 1
10121101 x/3 10127212 1
10121102 x/2 10127313 1
10121103 - 10127214 1
10121104 x/1 10127215 1
10121201 x/1 10127216 1
10121601 x/3 10127217 1
10123801 2/1
10123803 8/3
10124201 x/1
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