INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PABIANICACH
O ZAKRESIE WYZNACZEŃ DO CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH NA TERENIE POWIATU
PABIANICKIEGO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach na obszarze swojego działania podaje do
wiadomości zakres zadań będących przedmiotem wyznaczenia lekarzy weterynarii
niebędących pracownikami Inspekcji, o których mowa w art.16 ust. 1 pkt 1 i 1 a) ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej:
1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze obejmujące:
miasto i gminę Pabianice, miasto Konstantynów,
gminę Dobroń, gminę Dłutów, gminę Lutomiersk

gminę

Ksawerów,

2. sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt,
targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt obejmujące:
miasto i gminę Pabianice, miasto Konstantynów,
gminę Dobroń, gminę Dłutów, gminę Lutomiersk

gminę

Ksawerów,

3. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie
świadectw zdrowia obejmujące:
miasto i gminę Pabianice, miasto Konstantynów,
gminę Dobroń, gminę Dłutów, gminę Lutomiersk

gminę

Ksawerów,

4. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i
poubojowego, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
w trakcie uboju obejmujące:


Zakłady Mięsne „PAMSO” S.A. ,ul. Żwirki i Wigury 19, 95-200 Pabianice
- 3 lekarzy. Ubój trzody chlewnej prowadzony 2x w tygodniu w godz. 6.00-16.00.



„JAMIR” Sobieraj i Wspólnicy Sp. j., Bechcice, Parcela 21, 95-083 Lutomiersk
- 4 lekarzy. Ubój trzody chlewnej prowadzony 5x w tygodniu w godz. 6.00-14.00
(pon - czw oraz sobota).



Zakłady Mięsne „BABICE” Aleksandra Bródka, Babice 78, 95-083 Lutomiersk
- 4 lekarzy. Ubój prowadzony 5x w tygodniu w godz. 10.00-18.00 (pon - czw oraz
sobota).



P.P.H.U. „JACEK” Jacek Kraska, Szynkielew 54, 95-200 Pabianice
- 1-2 lekarzy. Ubój prowadzony 4x w tygodniu w godz. 6.00-14.00 (pon, wt - czw, pt).

5. badanie mięsa zwierząt łownych obejmujące:
teren powiatu pabianickiego - 1 lekarz

6. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa
i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia obejmujące:


Zakłady Mięsne „PAMSO” S.A. ,ul. Żwirki i Wigury 19, 95-200 Pabianice - 1 lekarz
Ilość godzin rozbioru uzależniona do ilości ton mięsa wprowadzonego.



„JAMIR” Sobieraj i Wspólnicy Sp. j., Bechcice, Parcela 21, 95-083 Lutomiersk
- 1 lekarz Ilość godzin rozbioru uzależniona do ilości ton mięsa wprowadzonego



P.P.H.U. „JACEK” Jacek Kraska, Szynkielew 54, 95-200 Pabianice - 1 lekarz
Ilość godzin rozbioru uzależniona do ilości ton mięsa wprowadzonego



Rozbiór Mięsa „AN-JAR”, Pawlikowice 31b, 95-200 Pabianice - 1 lekarz
Ilość godzin rozbioru uzależniona do ilości ton mięsa wprowadzonego

7. sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz
przechowywaniem produktów mleczarskich obejmując


„KILARGO” Sp. z o.o., Chechło Pierwsze, ul. Torowa 13, 95-082 Dobroń - 1 lekarz
nadzór – 2 godziny tygodniowo



P.P.H. „ZARĘBSKI” Piotr Zarębski, ul. Zachodnia 25, 95-054 Ksawerów-1 lekarz
nadzór – 2 godziny tygodniowo



„FF MARKA WŁASNA” Sp. z o.o., Chechło Pierwsze, ul. Torowa 13, 95-082 Dobroń
- 1 lekarz, nadzór – 2 godziny tygodniowo

8. badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni obejmujące:


Terenowa Pracownia Wytrawiania nr 16 przy Zakładach Mięsnych „PAMSO” S.A.,
ul. Żwirki i Wigury 19, 95-200 Pabianice - 2 lekarzy



Terenowa Pracownia Wytrawiania nr 15 przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Pabianicach, ul. Karniszewicka 37, 95-200 Pabianice - 2-3 lekarzy

Wnioski o wyznaczenie należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Pabianicach w terminie do dnia 12 grudnia każdego roku.
Rozpatrywanie wniosków odbywa się na posiedzeniu komisji po 12 grudnia każdego roku.

