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PIW.DPU. 4220.1.2019                                             Brzeg, 08.03.2019 r. 

 

 

PLAN KONTROLI  PIW BRZEG NA 2019 ROK 

Zespół ds. pasz i utylizacji – DPU 

 

L.p. 
Rodzaj 

kontroli 

Podmiot 

kontrolowany 

Ilość 

kontroli 
Tematyka kontroli 

Symbol 

zespołu 
Miesiąc 

1.  

okresowa Podmioty 

wprowadzające pasze 

do obrotu bez 

magazynowania 

1 Kontrola obrotu paszami (bez magazynowania) obrót 

papierowy 

DPU luty 

2.  
okresowa Wytwórnia pasz dla 

zwierząt. gosp. 

1 Kontrola wytwarzania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET  

PASZE A 

DPU marzec 

3.  

okresowa Podmiot 

transportujący  uppz 

kat. 3 

1 Kontrola przewozu ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego kat 3 - wg listy kontrolnej SPIWET - 04 

DPU marzec 

4.  

okresowa Podmioty 

wprowadzające pasze 

do obrotu bez 

magazynowania 

4 Kontrola obrotu paszami (bez magazynowania) obrót 

papierowy 

DPU marzec 

5.  

okresowa Wytwórnia 

materiałów 

paszowych 

1 Kontrola wytwarzania materiałów paszowych (śruta 

rzepakowa poekstrakcyjna) wg listy kontrolnej SPIWET 

PASZE A 

DPU marzec 

6.  

okresowa Gospodarstwa 

produkujące pasze na 

potrzeby własne 

żywienia zwierząt 

3 Kontrola wytwarzania pasz na potrzeby własne, stosowania 

pasz – wg listy kontrolnej SPIWET PASZE C 

DPU marzec 

7.  

okresowa Zakład przetwórczy 

UPPZ kat. 3  

 

1 Kontrola produkcji tłuszczu paszowego - wg listy 

kontrolnej SPIWET 

DPU marzec 
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8.  

okresowa Gospodarstwa 

produkujące pasze na 

potrzeby własne 

żywienia zwierząt 

3 Kontrola wytwarzania pasz na potrzeby własne, stosowania 

pasz – wg listy kontrolnej SPIWET PASZE C 

DPU kwiecień 

9.  

okresowa Podmioty 

magazynujące środki 

żywienia zwierząt. 

2 Kontrola składowania pasz- wg listy kontrolnej SPIWET DPU kwiecień 

10.  
okresowa Podmiot 

transportujący uppz 

kat. 3 

1 Kontrola przewozu ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego kat 3 - wg listy kontrolnej SPIWET 

DPU kwiecień 

11.  

okresowa Przedsiębiorstwa 

handlowe 

zarejestrowane 

magazynujące pasze 

1 Kontrola składowania pasz wg listy kontrolnej SPIWET DPU kwiecień 

12.  

okresowa Gospodarstwa 

zajmujące się 

produkcją pierwotną 

materiałów 

paszowych 

2 Kontrola produkcji, upraw, magazynowania materiałów 

paszowych 

DPU kwiecień 

13.  
okresowa Wytwórnia pasz dla 

zwierząt. gosp. 

1 Kontrola etykietowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET 

E 

DPU maj 

14.  
okresowa Wytwórnia 

materiałów 

paszowych 

1 Kontrola wytwarzania materiałów paszowych  wg listy 

kontrolnej SPIWET „PASZE J” 

DPU maj 

15.  

okresowa Gospodarstwa 

produkujące pasze na 

potrzeby własne 

żywienia zwierząt 

2 Kontrola wytwarzania pasz na potrzeby własne, stosowania 

pasz – wg listy kontrolnej SPIWET C 

DPU maj 

16.  

okresowa Gospodarstwa 

zajmujące się 

produkcją pierwotną 

materiałów 

2 Kontrola produkcji, upraw, magazynowania materiałów 

paszowych 

DPU maj 
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paszowych 

17.  
okresowa Podmioty 

magazynujące 

materiały paszowe 

1 Kontrola składowania materiałów paszowych - wg listy 

kontrolnej SPIWET - 06 

DPU maj 

18.  
okresowa Obrót uppz bez 

magazynowania 

1 Kontrola obrotu bez magazynowania uppz kat. 3 DPU maj 

19.  
okresowa Zakład przetwórczy 

uppz kat. 3  

1 Kontrola produkcji tłuszczu paszowego - wg listy 

kontrolnej SPIWET 

DPU maj 

20.  
okresowa Podmioty 

wytwarzające 

kompost 

1 Kontrola procesu wytwarzania kompostu DPU maj 

21.  

okresowa Przedsiębiorstwa 

handlowe 

zarejestrowane 

magazynujące pasze 

2 Kontrola składowania pasz wg listy kontrolnej SPIWET DPU czerwiec 

22.  

okresowa Podmioty 

wprowadzające pasze 

do obrotu bez 

magazynowania 

3 Kontrola obrotu paszami (bez magazynowania) obrót 

papierowy 

DPU czerwiec 

23.  
okresowa Podmioty 

transportujące pasze 

3 Kontrola transportowania pasz - wg listy kontrolnej 

SPIWET  TRANSPORT 

DPU czerwiec 

24.  
okresowa Zakład przetwórczy 

uppz kat. 3  

1 Kontrola produkcji tłuszczu paszowego - wg listy 

kontrolnej SPIWET 

DPU czerwiec 

25.  

okresowa Gospodarstwa 

zajmujące się 

produkcją pierwotną 

materiałów 

paszowych 

2 Kontrola produkcji, upraw, magazynowania materiałów 

paszowych 

DPU czerwiec 

26.  
okresowa Podmioty 

magazynujące 

materiały paszowe 

1 Kontrola składowania materiałów paszowych - wg listy 

kontrolnej SPIWET - 06 

DPU czerwiec 

27.  okresowa Przedsiębiorstwa 2 Kontrola składowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET DPU lipiec 
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handlowe 

zarejestrowane 

magazynujące pasze 

28.  

okresowa Podmioty 

wprowadzające pasze 

do obrotu bez 

magazynowania 

2 Kontrola obrotu paszami (bez magazynowania) obrót 

papierowy 

DPU lipiec 

29.  
 

okresowa Podmiot 

transportujący  uppz 

kat. 3 

2 Kontrola przewozu ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego kat. 3 - wg listy kontrolnej SPIWET 

DPU lipiec 

30.  
okresowa Podmiot 

wprowadzający do 

obrotu premiksy 

1 Kontrola obrotu i magazynowania premiksów DPU lipiec 

31.  
okresowa Obrót uppz bez 

magazynowania 

1 Kontrola obrotu bez magazynowania uppz kat 3. DPU lipiec 

32.  

okresowa Przedsiębiorstwa 

handlowe 

zarejestrowane 

magazynujące pasze 

1 Kontrola składowania pasz wg listy kontrolnej SPIWET DPU sierpień 

33.  

okresowa Podmioty 

wprowadzające pasze 

do obrotu bez 

magazynowania 

2 Kontrola obrotu paszami (bez magazynowania) obrót 

papierowy 

DPU sierpień 

34.  
okresowa Zakład przetwórczy 

uppz kat. 3  

1 Kontrola produkcji tłuszczu paszowego - wg listy 

kontrolnej SPIWET 

DPU sierpień 

35.  
okresowa Podmioty 

magazynujące 

materiały paszowe 

3 Kontrola składowania środków żywienia zwierząt - wg 

listy kontrolnej SPIWET - 06 

DPU sierpień 

36.  
okresowa Podmiot 

transportujący uppz 

kat. 3 

2 Kontrola przewozu ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego kat. 3 - wg listy kontrolnej SPIWET 

DPU sierpień 

37.  okresowa Przedsiębiorstwa 3 Kontrola składowania pasz wg listy kontrolnej SPIWET DPU wrzesień 
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handlowe 

zarejestrowane 

magazynujące pasze 

38.  
okresowa Podmioty 

transportujące pasze 

3 Kontrola transportowania pasz - wg listy kontrolnej 

SPIWET  TRANSPORT 

DPU wrzesień 

39.  
okresowa Gospodarstwa 

stosujące pasze 

lecznicze  

1 Kontrola stosowania pasz leczniczych wg listy kontrolnej 

SPIWET 29d 

DPU wrzesień 

40.  
okresowa Obrót uppz bez 

magazynowania 

1 Kontrola obrotu bez magazynowania uppz kat 3. DPU wrzesień 

41.  
okresowa Podmioty utrzymujące 

mięsożerne zwierzęta 

futerkowe 

1 Kontrola wykorzystania uppz w żywieniu zwierząt 

futerkowych wg listy kontrolnej SPIWET 

DPU wrzesień 

42.  
okresowa Wytwórnia pasz dla 

zwierząt. gosp. 

1 Kontrola wytwarzania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET 

D (pasze docelowe i niedocelowe) 

DPU październik 

43.  

okresowa Przedsiębiorstwa 

handlowe 

zarejestrowane 

magazynujące pasze 

4 Kontrola składowania środków żywienia zwierząt wg listy 

kontrolnej SPIWET 

DPU październik 

44.  

okresowa Gospodarstwa 

produkujące pasze na 

potrzeby własne 

żywienia zwierząt 

3 Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne,  

stosowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET C 

DPU październik 

45.  

okresowa Przedsiębiorstwa 

handlowe 

zarejestrowane 

magazynujące pasze 

1 Kontrola składowania pasz wg listy kontrolnej SPIWET DPU listopad 

46.  

okresowa Podmioty 

wprowadzające pasze 

do obrotu bez 

magazynowania 

2 Kontrola obrotu paszami (bez magazynowania) obrót 

papierowy 

DPU listopad 

47.  okresowa Gospodarstwa 2 Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne,  DPU listopad 
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produkujące pasze na 

potrzeby własne 

żywienia zwierząt 

stosowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET C 

48.  

okresowa Gospodarstwa 

zajmujące się 

produkcją pierwotną 

materiałów 

paszowych 

3 Kontrola produkcji, upraw, magazynowania materiałów 

paszowych 

DPU listopad 

49.  
okresowa Uppz – produkcja 

białka pochodzenia 

zwierzęcego 

1 Kontrola materiałów paszowych powstałych przy 

produkcji środków spożywczych (serwatka) – SPIWET 

„PASZE F” 

DPU listopad 

50.  
okresowa Zakład przetwórczy 

Uppz kat. 3  

1 Kontrola produkcji tłuszczu paszowego - wg listy 

kontrolnej SPIWET 

DPU listopad 

 

akceptował: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu 

                                                                                                                                                                Barbara Maj - Świerczyńska 


