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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

Wł.AŃCI]C]E

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łańcucie w oparciu o art.16 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz,U. z2018 r.poz. 1557 zpóźn. zm.)
informuje, że z przyczyn finansowych i organizacyjnych w 202I r. nie będzie w stanie
wykonać ustawowych zadań Inspekcji. W zrviązku z powyższym informuje o możliwości
zgłaszania gotowości do podjęcia czynności określonych poniżej :

Rodzaj czynności

Liczba lekarzy
przewidzianych
do wykonywania

określonej
czyt-ności.

szczepienia oclrronne lub badania rozpoznarł,cze 9

badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonycb, do wywozl_t
olaz Wystawiania Świadectw zdrowia

5

sprawowanie nadzoru nad ubojenr zwietząt rzeżnych, w tyr-rr badanie
przedubojowe i porrbojowe, ocena rnięsa i nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie zwierząt \ł trakcie ubojrr oraz sprawowanie
nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywanienr mięsa i
wystawianiem wynaganych świadectw zdrowia

4

pobieranie próbek do badań
6

badanie laboratoryjrre mięsa na użytek własny na obęcność włośl-ri 4

pl,zeprowadzanie kontroli urzędowyclr w ramach zwalczarria clror,ób
zŃażnych zwierząl

6
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czynnoŚci pomocnicze przy Wykonywaniu przez lekarza weter},narii:

a) badań klinicznych zwierząt,
b) ochrorinych szczepiel i badń rozpoznawczyclr,
c) pobierania próbek do badń,
d) sekcji zwłok zwierzęcych

czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane

w iama"h prog.amu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń,

ustanowionego na podstawie ań.57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o

ochronie zwierz ąt otaz zwa|czaniu chorób zakńnych zwierząt

- obszar wykonyvuania dzia]alności - powiat łańcucki,

- termin reŃizacji zadan od 07-02-2021 r. do 31-72-202l, r,

.zgłoszeni.alzał.nrl-zgloszeniewstępnejgotowościfmożnaskładaódodrlia27
sńznia 2O21 r. osobiście w sekrctariacie PIW w Łańcucie, poprzez e PUAP lub za

pośrednictwem operatora pocztowego. Liczy się data wpływu dokumentów do PIW w

Łańcucie,

-zgłoszenieosóbubiegającychsięowyznaczenieniejestrósmozrraczlezwszczęciern
poJtępo*"rria administracyjnego, które to postępowanie będzie toczyło się w lrzędr)e

iyiko i wyłacznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytyuvnie zqrerńkowane i
zakwal i |rkowan e d o wy znaczeni a
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