
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu                                                  Brzeg, dn. 02.03.2015 r.

ul. Oławska 25, 49- 306 Brzeg

PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU

WETERYNARII W BRZEGU NA 2015 ROK

Lp.
Rodzaj 

kontroli
Podmiot kontrolowany ilość kontroli Miesiąc

1 okresowa zakład hodowli drobiu 1

2 okresowa

zakład przetwórstwa 

mięsnego – mięso 

czerwone

2

3 okresowa działalność MOL 1

4 okresowa zakład hodowli drobiu 1

5 okresowa
zakład przetwórstwa 

mleka
1

6 okresowa działalność MOL 1

7 okresowa

zakład przetwórstwa 

mięsnego – mięso 

czerwone

2
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Kontrola w zakresie działalności związanej z przetwórstwem mleka

Kontrola w zakresie stanu strukturalnego, pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń

Kontrola w zakresie działalności związanej z ubojem, rozbiorem i przetwórstwem 

mięsa czerwonego.

Kontrola prawidłowości  wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj 

wylęgowych na zgodność z  wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 

219 poz. 2225 )

Kontrola prawidłowości  wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj 

wylęgowych na zgodność z  wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 

219 poz. 2225 )

Kontrola w zakresie działalności związanej z rozbiorem i przetwórstwem mięsa 

czerwonego.

Kontrola w zakresie stanu strukturalnego, pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń, 

działalności związanej z rozbiorem i przetwórstwem mięsa 

Plan kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu na 2015 rok. 

(tematyka kontroli)



8 okresowa zakład przetwórstwa ryb 1

9 okresowa gospodarstwo rolne 1

10 okresowa zakład hodowli drobiu 1

11 okresowa

12 okresowa

zakłady nadzorowane – 

wg harmonogramu badań 

laboratoryjnych

3

13 okresowa

zakłady przetwórstwa 

mięsnego – mięso 

czerwone

1

14 okresowa

zakład uboju i 

przetwórstwa mięsnego – 

mięso czerwone

1

15 okresowa
zakład przetwórstwa 

mleka
1

16 okresowa

wytwórnia środków 

żywienia zwierząt dla 

zwierząt .gosp.

1
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Kontrola w zakresie spełnienia warunku zatwierdzenia – system HACCP

Urzędowy Lekarz Weterynarii - Kontrola prawidłowości postępowania przy 

wykonywaniu zadań powierzonych w ramach programu zwalczania i 

monitorowania choroby Aujeszkyego u świń; Rozporżądzenie Rady Ministrów z 

dnia 6 grudnia 2012r.  ( Dz. U. z dnia 20 grudnia 2012 r. poz. 1440)

Kontrola prawidłowości  wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj 

wylęgowych na zgodność z  wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 

219 poz. 2225 )

Kontrola  wymogów wzajemnej zgodności na zgodność  z  Ustawą  z dnia 26 

stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.)  po kontrolach INT- ARiMR

Kontrola mikrobiologiczna wyrobów surowych – badania urzędowe na zgodność 

z Rozp. Komisji (WE) Nr 2073/2004 Kontrola mikrobiologiczna tusz 

wieprzowych

Kontrola w zakresie stanu strukturalnego , pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń 

Kontrola w zakresie stanu strukturalnego , pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń 

Kontrola w zakresie stanu strukturalnego , pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń

Kontrola wytwarzania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET



17 okresowa zakład przetwórczy kat. III 1

18 okresowa gospodarstwo rolne 1

19 okresowa gospodarstwo rolne 1

20 okresowa
wyznaczeni lekarze 

weterynarii
8

21 okresowa
pośrednik w obrocie 

zwierzętami
1

22 okresowa przewoźnik zwierząt 1

23 okresowa
podmioty hodujace 

ślimaki
3

24 okresowa zakład hodowli drobiu 1

25 okresowa lekarz wyznaczony 2
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Kontrola  przewoźnika zwierząt na zgodność  ze szczegółowymi wymaganiami 

weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu 

zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej 

działalności gospodarczej, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004r.(Dz. U. Nr 100 poz. 1012). i wymogami       

w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań 

określonymi         w Rozporządzeniu Rady (WE)NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 

2004r. (Dz. U. L 3 z 5.1.2005).

Kontrola  pośrednika i obiektu pośrednika na zgodność  ze szczegółowymi 

wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu 

zwierzętami ,  pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt , określonymi    w 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008r.(Dz. 

U. Nr 122 poz. 790).

Kontrola prawidłowości  wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj 

wylęgowych na zgodność z  wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 

219 poz. 2225 )

Urzędowy Lekarz Weterynarii - Kontrola prawidłowości postępowania przy 

wykonywaniu zadań powierzonych w ramach programu zwalczania i 

monitorowania choroby Aujeszkyego u świń ; Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 6 grudnia 2012 r.     ( Dz. U. z dnia 20 grudnia 2012 r. poz. 1440)

Kontrola  warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z 

dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie  wymagań i sposobu postępowania przy 

utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały 

określone  w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z 

dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków 

zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały 

określone  w przepisach UE (Dz.U. Nr116, poz.778) gmina Lewin Brzeski

Kontrola produkcji tłuszczu paszowego, - wg listy kontrolnej SPIWET 

Kontrola prawidłowości  wykonywania czynności przez osoby wyznaczone do 

czynności urzędowych -  badania bydła w kierunku gruźlicy , brucelozy i 

enzootycznej białaczki bydła

na zgodność z Instrukcjami Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie 

postępowania 

przy podejrzeniu, potwierdzeniu i zwalczaniu oraz przy prowadzeniu badań 

kontrolnych gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła.

Kontrola hodowli  ślimaków na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami 

weterynaryjnymi  dla prowadzenia działalności w zakresie  sektora akwakultury, 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 

października 2008r. ( Dz. U. Nr 190 poz. 1167).  - 3 kontrole

Kontrola  warunków utrzymania świń na zgodność   z rozporządzeniem RMiRW 

z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie  wymagań i sposobu postępowania przy 

utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały 

określone w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) gmina Lewin Brzeski



26 okresowa punkt inseminacyjny 1

27 okresowa

zakład przetwórstwa 

mięsnego – mięso 

czerwone

2

28 okresowa działalność MOL 1

29 okresowa

zakład uboju i 

przetwórstwa mięsnego – 

mięso czerwone

1

30 okresowa
zakład przetwórstwa 

mleka
1

31 okresowa
zakład uboju zwierząt 

gosp.
1

32 okresowa

gospodarstwa wytw. i 

stos. śr. żyw. zw. na 

potrzeby własne hodowcy 

zw. gosp.

2

33 okresowa

podmioty prowadzące 

obrót detaliczny środkami 

żywienia zwierząt

2

34 okresowa

podmioty prowadzące 

produkcję pierwotną mat.  

Paszowych

1
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Punkt Inseminacyjny –  Kontrola w zakresie przestrzegania warunków 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa             i Rozwoju Wsi z dnia 

11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterybnaryjnych 

wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu, konserwowaniu, 

obróbce przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystaniu materiału 

biologicznego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz.542 )

Kontrola w zakładzie nadzorowanym w zakresie realizacji planów badań  

właścicielskich na zgodność z Rozp. Komisji (WE)  Nr 2073/2004

Kontrola kompleksowa w zakładzie w zakresie działalności związanej z 

rozbiorem i przetwórstwem mięsa

Kontrola kompleksowa w zakresie prowadzonej  działalności  - ubój, rozbiór, 

przetwórstwo mięsa czerwonego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kontrola w zakładzie nadzorowanym w zakresie realizacji planów badań  

właścicielskich na zgodność z Rozp. Komisji (WE)  Nr 2073/2004

Kontrole obrotu, magazynowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET 

Kontrola operowania uppz.

Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne,  stosowania pasz - wg listy 

kontrolnej SPIWET 

Kontrola produkcji, uprawy, magazynowania materiałów paszowych



35 okresowa
podmiot transportujący  

uppz kat I
1

36 okresowa
przytulisko dla 

bezdomnych zwierząt 
1

37 okresowa gospodarstwo rolne 6

38 okresowa gospodarstwo rolne 2

39 okresowa gospodarstwo rolne 3

40 okresowa
pośrednik w obrocie 

zwierzętami
1

41 okresowa przewoźnik zwierząt 1

42 okresowa
podmioty hodujace 

ślimaki
2

43 okresowa
zakłady lecznicze dla 

zwierząt
3

Kontrola przytuliska dla bezdomnych zwierząt, Brzeg ul. Kruszyńska 1 na 

zgodność z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003 

r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chrób zakaźnych zwierząt ( Dz. U.  z2008 r. 

NR 2013 poz. 1342,  z późn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministar Rolnictwa i 

Rozwaju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółówych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

Kontrola wymogów wzajemnej zgodności na zgodność  z  Ustawą  z dnia 26 

stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.)  Gmina Grodków  - 5 kontroli, 

Gmina Lewin brzeski 1 kontrola

Kontrola warunków utrzymania świń na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z 

dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie  wymagań i sposobu postępowania przy 

utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały 

określone  w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) Gmina Grodków 

Kontrola  warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z 

dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie  wymagań i sposobu postępowania przy 

utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały 

określone  w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z 

dnia 28 czerwca 2010r, 1w sprawie minimalnych warunków utrzymania 

gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony 

zostały określone  w przepisach UE (Dz.U. Nr116, poz.778) Gmina Grodków 

Kontrola przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat I - wg 

listy kontrolnej SPIWET

Kontrola  pośrednika bez obiektu na zgodność  ze szczegółowymi wymaganiami 

weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami ,  

pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt , określonymi    w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008r.(Dz. U. Nr 122 poz. 

790).

Kontrola  przewoźnika zwierząt na zgodność  ze szczegółowymi wymaganiami 

weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu 

zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej 

działalności gospodarczej, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004r.(Dz. U. Nr 100 poz. 1012). i wymogami       

w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań 

określonymi         w Rozporządzeniu Rady (WE)NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 

2004r. (Dz. U. L 3 z 5.1.2005).

Kontrola hodowli  ślimaków na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami 

weterynaryjnymi  dla prowadzenia działalności w zakresie  sektora akwakultury, 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 

października 2008r. ( Dz. U. Nr 190 poz. 1167) - 2 kontrole

Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na zgodność z wymogami określonymi w 

ustawie z dnia 11 marca 2004r.

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1539 )   
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44 okresowa zakład hodowli drobiu 1

45 okresowa zakład segregacji tłuszczu 1

46 okresowa
zakłady  nadzorowane -_ 

wg harmonogramu
6

47 okresowa zakład przetwórstwa ryb 1

48 okresowa gospodarstwo Rybackie 1

49 okresowa
wytwórnia materiałów 

paszowych
1

50 okresowa

podmioty prowadzące 

obrót detaliczny środkami 

żywienia zwierząt

1

51 okresowa

podmioty prowadzące 

produkcję pierwotną mat. 

paszowych

2

52 okresowa

gospodarstwa wytw. i 

stos. śr. żyw. zw. na 

potrzeby własne. hodowcy 

zw. gosp.

2

Kontrola prawidłowości  wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj 

wylęgowych na zgodność z  wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 

219 poz. 2225 )

Kontrola wytwarzania materiałów paszowych – śruta rzepakowa poekstrakcyjna - 

wg listy kontrolnej SPIWET

Kontrola kompleksowa w zakresie prowadzonej  działalności - segregacja, 

pakowanie i przechowywanie tłuszczu zwierzęcego.

Kontrola mikrobiologiczna środowiska produkcyjnego  –  badanie urzędowe, 

kontrola mikrobiologiczna tusz wieprzowych

Kontrola kompleksowa w zakresie prowadzonej  działalności  - przetwórstwo i 

produkcja konserw z ryb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kontrola SB – ryby żywe

Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne,  stosowania pasz 

- wg listy kontrolnej SPIWET 

Kontrole obrotu, magazynowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET

Kontrola produkcji, uprawy, magazynowania materiałów paszowych
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53 okresowa
podmioty transportujące 

środki żyw. Zwierząt
1

54 okresowa

podmioty utrzymujące 

mięsożerne zwierzęta 

futerkowe

2

55 okresowa gospodarstwo rolne 5

56 okresowa
ferma zwierząt 

futerkowych
2

57 okresowa
ferma zwierząt 

futerkowych
1

58 okresowa przewoźnik zwierząt 1

59 okresowa zakład hodowli drobiu 1

60 okresowa zakład wylęgu drobiu 1

61 okresowa lekarz wyznaczony 1

Kontrola  wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie na zgodność  z  

Ustawą  z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.)  Gmina Grodków 

Kontrola prawidłowości  postępowania przy wylęgu drobiu na zgodność z  

wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa            i Rozwoju Wsi z dnia 16 

września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających 

zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 219 poz. 2225 ). Kontrola 

okresowa.

Urzędowy Lekarz Weterynarii - Kontrola prawidłowości postępowania przy 

wykonywaniu zadań powierzonych w ramach programu zwalczania i 

monitorowania choroby Aujeszkyego u świń; Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 6 grudnia 2012r.          ( Dz. U. z dnia 20 grudnia 2012 r. poz. 1440)

Kontrola prawidłowości  wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj 

wylęgowych na zgodność z  wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 

219 poz. 2225 )

Kontrole wykorzystania  ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w 

żywieniu mięsożernych zwierząt futerkowych - wg listy kontrolnej SPIWET

Kontrola transportowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej 

SPIWET   

Kontrola  przewoźnika zwierząt na zgodność  ze szczegółowymi wymaganiami 

weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu 

zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej 

działalności gospodarczej, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004r.(Dz. U. Nr 100 poz. 1012). i wymogami       

w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań 

określonymi         w Rozporządzeniu Rady (WE)NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 

2004r. (Dz. U. L 3 z 5.1.2005).

Kontrola fermy lisów na zgodność z rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 czerwca 

2010r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt 

gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone  w 

przepisach UE (Dz.U. Nr116, poz.778) 

Kontrola  Fermy Królików na zgodność  z rorządzeniem MRiRW z dnia 28 

czerwca 2010r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków 

zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały 

określone  w przepisach UE (Dz.U. Nr116, poz.778)

M
A

J
C

Z
E

R
W

IE
C



62 okresowa

zakład uboju i 

przetwórstwa mięsnego – 

mięso czerwone

1

63 okresowa gospodarstwo rybackie 1

64 okresowa

zakład przetwórstwa 

mięsnego – mięso 

czerwone

1

65 audyt

zakłady przetwórstwa 

mięsnego – mięso 

czerwone

2

66 okresowa
zakład pośredni kat. III

1

67 okresowa
podmioty wytwarzające 

kompost
1

68 okresowa

podmioty prowadzące 

obrót detaliczny środkami 

żywienia zwierząt

3

69 okresowa

gospodarstwa wytw. i 

stos. śr. żyw. zw. na 

potrzeby własne. 

Hodowcy zw. gosp.

1

70 okresowa
podmioty transportujące 

środki żyw. Zwierząt
1

Kontrola transportowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej 

SPIWET  TRANSPORT

Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne,  stosowania pasz - wg listy 

kontrolnej SPIWET 

Kontrole obrotu, magazynowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET

Kontrola procesu wytwarzania kompostu

Kontrola skupu, składowania, obrotu ubocznymi produktami pochodzenia 

zwierzęcego - wg listy kontrolnej SPIWET 02

Kontrola dobrostanu zwierząt w rzeźni w zakresie zgodności z Rozp. Rady(WE) 

Nr 1099/2009

Kontrola SB – ryby żywe

Kontrola mikrobiologiczna produktów – badania urzędowe na zgodność z Rozp. 

Komisji (WE) Nr 2073/2004

Zakres audytu: monitorowanie i dokumentowanie monitoringu CCP
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71 okresowa
podmioty magazynujące 

środki żywienia zwierząt
1

72 okresowa gospodarstwo rolne 2

73 okresowa gospodarstwo rolne 1

74 okresowa gospodarstwo rolne 2

75 okresowa podmioty hodujace ryby 2

76 okresowa
zakłady lecznicze dla 

zwierząt
2

77 okresowa zakład hodowli drobiu 1

78 okresowa zakład hodowli drobiu 1

79 okresowa
zakład pośredniczący w 

obrocie żywnością
1

Kontrola szczegółowych warunków weterynaryjnych przy produkcji jaj 

wylęgowych na zgodność z  wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 

219 poz. 2225

Kontrola prawidłowości  wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj 

wylęgowych na zgodność z  wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 

219 poz. 2225 )

Kontrola  warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z 

dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie  wymagań        i sposobu postępowania przy 

utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały 

określone            w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem 

MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania 

gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony 

zostały określone  w przepisach UE (Dz.U. Nr116, poz.778) Lewin Brzeski - 2 

kontrole

Kontrola składowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej SPIWET

Kontrola  wymogów wzajemnej zgodności na zgodność  z  Ustawą  z dnia 26 

stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.) Lewin Brzeski 2 kontrole

Kontrola warunków utrzymania świń w gospodarstwie na zgodność z 

rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r.              w sprawie  wymagań i 

sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, 

poz.344) Gmina Lewin Brzeski

Kontrola w zakresie prowadzonej działalności.

Kontrola hodowli  karpia na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami 

weterynaryjnymi  dla prowadzenia działalności w zakresie  sektora akwakultury, 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 

października 2008r. ( Dz. U. Nr 190 poz. 1167) - 2 kontrole 

Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. 

zwalczania chorób

zakaźnych zwierząt na zgodność z wymogami określonymi w ustawie z dnia 11 

marca 2004r.

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1539 )
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80 okresowa
gospodarstwa pozyskujące 

mleko surowe
5

81 okresowa działalność  MOL 2

82 okresowa działalność  MOL 2

83 okresowa

zakłady przetwórstwa 

mięsnego – mięso 

czerwone

1

84 okresowa zakład przetwórstwa ryb 1

85 okresowa
podmiot transportujący  

uppz kat I
1

86 okresowa zakład przetwórczy kat. III 1

87 okresowa

wytwórnia środków 

żywienia zwierząt dla 

zwierząt .gosp.

1

88 okresowa

podmioty prowadzące 

obrót detaliczny środkami 

żywienia zwierząt

1
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Kontrola warunków pozyskiwania mleka krowiego surowego.

Kontrola mikrobiologiczna produktów – badania urzędowe na zgodność z Rozp. 

Komisji (WE) Nr 2073/2004

Kontrola w zakładzie  w zakresie realizacji planów badań  właścicielskich na 

zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 2073/2004

Kontrola w zakresie stanu strukturalnego , pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń

Kontrola w zakresie prowadzonej działalności

Kontrola przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat I - wg 

listy kontrolnej SPIWET

Kontrola produkcji tłuszczu paszowego, - wg listy kontrolnej SPIWET

Kontrola wytwarzania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET

Kontrole obrotu, magazynowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET



89 okresowa

gospodarstwa wytw. i 

stos. śr. żyw. zw. na 

potrzeby własne hodowcy 

zw. gosp.

1

90 okresowa
podmioty transportujące 

środki żyw. Zwierząt
1

91 okresowa

podmioty prowadzące 

produkcję pierwotną mat.  

Paszowych

1

92 okresowa

gospodarstwa stosujące 

pasze lecznicze w żyw. 

zw.

1

93 okresowa gospodarstwo rolne 2

94 okresowa gospodarstwo rolne 5

95 okresowa gospodarstwo rolne 2

96 okresowa gospodarstwo rolne 2

97 okresowa przewoźnik zwierząt 2

L
IP

IE
C

Kontrola transportowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej 

SPIWET 

Kontrola produkcji, uprawy, magazynowania materiałów paszowych

Kontrola stosowania pasz leczniczych  - wg listy kontrolnej SPIWET

Kontrola  wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie na zgodność  z  

Ustawą  z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.) Gmina Lubsza i 

Skarbimierz

Kontrola sprawdzająca zrealizowanie działań naprawczych w gospodarstwie 

utrzymującym bydło na zgodność  z  Ustawą  z dnia 26 stycznia 2007 r. o 

płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 

170, poz. 1051 z późn.zm.) 3 kontrole gmina Grodków

Kontrola warunków utrzymania świń na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z 

dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie  wymagań i sposobu postępowania przy 

utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały 

określone w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344)-  2 kontrole Gmina Lubsza

 Kontrola  przewoźnika zwierząt  

na zgodność  ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia 

działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt 

wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 

kwietnia 2004r.(Dz. U. Nr 100 poz. 1012). i wymogami       w sprawie ochrony 

zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań określonymi         w 

Rozporządzeniu Rady (WE)NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. (Dz. U. L 3 z 

5.1.2005). - 2 kontrole

Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne,  stosowania pasz 

- wg listy kontrolnej SPIWET 

Kontrola  warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z 

dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie  wymagań i sposobu postępowania przy 

utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały 

określone  w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z 

dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków 

zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały 

określone  w przepisach UE (Dz.U. Nr116, poz.778) - 2 kontrole Gmina Lubsza



98 okresowa zakład hodowli drobiu 1

99 okresowa
gospodarstwa pozyskujące 

mleko surowe
5

100 okresowa gospodarstwo rybackie 1

101 okresowa PSD 4

102 okresowa pasieka 2

103 okresowa

podmioty prowadzące 

obrót śr. żyw. zw. bez 

magazynowania (obrót 

papierowy)

1

104 okresowa
podmioty transportujące 

środki żyw. Zwierząt
1

105 okresowa

gospodarstwa wytw.

 i stos. śr. żyw. zw. na 

potrzeby własne

Hodowcy zw. gosp.

1

106 okresowa

podmioty prowadzące 

produkcję pierwotną mat.  

Paszowych

1
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Kontrola warunków pozyskiwania mleka krowiego surowego.

Kontrola SB – ryby żywe

Kontrola warunków weterynaryjnych w zakresie prowadzenia Punktu Skupu 

Dziczyzny

Kontrola prawidłowości  wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj 

wylęgowych na zgodność z  wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 

219 poz. 2225 )

Kontrole obrotu paszami (bez magazynowania) – obrót  papierowy 

Kontrola transportowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej 

SPIWET  

Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne,  stosowania pasz 

- wg listy kontrolnej SPIWET C

Kontrola produkcji, uprawy, magazynowania materiałów paszowych

Kontrola Sprzedaży Bezpośredniej miodu



107 okresowa gospodarstwo rolne

w zależności od 

ilości 

wytypowanych 

gospodarstw 

przez ARiMR

108 okresowa gospodarstwo rolne 1

109 okresowa gospodarstwo rolne 1

110 okresowa gospodarstwo rolne 1

111 okresowa ferma drobiu rzeźnego 1

112 okresowa zakład hodowli drobiu 1

113 okresowa lekarz wyznaczony 1

114 okresowa punkt iseminacyjny 1

115 okresowa punkt kopulacyjny 1
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Kontrola prawidłowości  wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj 

wylęgowych na zgodność z  wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 

219 poz. 2225 )

Urzędowy Lekarz Weterynarii - Kontrola prawidłowości postępowania przy 

wykonywaniu zadań powierzonych w ramach programu zwalczania i 

monitorowania choroby Aujeszkyego u świń ; Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 6 grudnia 2012 r.   ( Dz. U. z dnia 20 grudnia 2012 r. poz. 1440)

Punkt Inseminacyjny – Kontrola w zakresie przestrzegania warunków 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa              i Rozwoju Wsi z dnia 

11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych 

wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu, konserwowaniu, 

obróbce przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystaniu materiału 

biologicznego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz.542 )

Punkt kopulacyjny ogiera –  Kontrola na zgodność z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia       22 czerwca2004 r. 

w sprawie szczegółowych warunków dla prowadzenia punktu kopulacyjnego (  

Dz. U. Nr 156 poz. 1638)

Kontrola warunków utrzymania świń na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z 

dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie  wymagań  i sposobu postępowania przy 

utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały 

określone  w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344)  Gmina Olszanka

Kontrola  warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z 

dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie  wymagań        i sposobu postępowania przy 

utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały 

określone w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z 

dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków 

zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały 

określone  w przepisach UE (Dz.U. Nr116, poz.778) Gmina Olszanka

Kontrola  wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie na zgodność  z  

Ustawą  z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.)  wynikająca z II 

tury typowania

Kontrola  warunków utrzymania kóz na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z 

dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie  wymagań        i sposobu postępowania przy 

utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały 

określone  w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z 

dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków 

zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały 

określone  w przepisach UE (Dz.U. Nr116, poz.778) 

Kontrola warunków utrzymania brojlerów kurzych na zgodność z 

rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie  wymagań  sposobu 

postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których 

normy ochrony zostały określone  w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344)  

Gmina Olszanka



116 okresowa
zakłady  nadzorowane - 

wg harmonogramu
1

117 okresowa ubojnia 1

118 okresowa ULW wyznaczony 1

119 okresowa

zakład przetwórstwa 

mięsnego – mięso 

czerwone 2

120 okresowa
podmioty magazynujące 

środki żywienia zwierząt
1

121 okresowa

gospodarstwa wytw. i 

stos. śr. żyw. zw. na 

potrzeby własne hodowcy 

zw. gosp.

1

122 okresowa
podmioty transportujące 

środki żyw. zwierząt
1

123 okresowa

podmioty prowadzące 

produkcję pierwotną mat. 

paszowych

1

124 okresowa

podmioty prowadzące 

obrót detaliczny środkami 

żywienia zwierząt

1
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Kontrola kompleksowa w zakresie działalności związanej z rozbiorem i 

przetwórstwem mięsa czerwonego.

Kontrola składowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej SPIWET

Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne,  stosowania pasz - wg listy 

kontrolnej SPIWET C

Kontrola transportowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej 

SPIWET

Kontrola produkcji, uprawy, magazynowania materiałów paszowych

Kontrole obrotu, magazynowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET 

Kontrola mikrobiologiczna produktów mleczarskich – badanie urzędowe  na 

zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 2073/2004

Kontrola mikrobiologiczna czystości tusz

na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 2073/2004

Sprawdzenie prawidłowości wykonywanych czynności wyznaczonego ULW 

podczas pełnionego nadzoru nad ubojem.



125 okresowa gospodarstwo rolne

w zależności od 

ilości 

wytypowanych 

gospodarstw 

przez ARiMR

126 okresowa gospodarstwo rolne 2

127 okresowa gospodarstwo rolne 3

128 okresowa podmioty hodujące ryby 2

129 okresowa
pośrednik w obrocie 

zwierzętami
2

130 okresowa
zakłady lecznicze dla 

zwierząt
3

131 okresowa lekarz wyznaczony 1

132 okresowa zakład hodowli drobiu 1

133 audyt
zakład przetwórstwa 

mleka
1
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Przegląd procedur związanych z dopuszczeniem pracowników do produkcji

Kontrola warunków utrzymania świń w gospodarstwie na zgodność z 

rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r.           w sprawie  wymagań i 

sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, 

poz.344) 2 kontrole Gmina Skarbimierz

Kontrola warunków utrzymania bydła w gospodarstwie  na zgodność z 

rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r.                w sprawie  wymagań 

i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, 

poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie 

minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż 

te, dla których normy ochrony zostały określone  w przepisach UE (Dz.U. Nr116, 

poz.778). 3 kontrole Gmina Skarbimierz

Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na zgodność z wymogami określonymi w 

ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1539 ) 

Kontrola hodowli karpia na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami 

weterynaryjnymi  dla prowadzenia działalności w zakresie  sektora akwakultury, 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 

października 2008r. ( Dz. U. Nr 190 poz. 1167) - 2 kontrole

Kontrola  pośrednika bez obiektu na zgodność  ze szczegółowymi wymaganiami 

weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami ,  

pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt , określonymi    w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008r.(Dz. U. Nr 122 poz. 

790). - 2 kontrole

Urzędowy Lekarz Weterynarii - Kontrola prawidłowości postępowania przy 

wykonywaniu zadań powierzonych w ramach programu zwalczania i 

monitorowania choroby Aujeszkyego u świń ; Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 6 grudnia 2012 r.   ( Dz. U. z dnia 20 grudnia 2012 r. poz. 1440)

Kontrola prawidłowości  wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj 

wylęgowych na zgodność z  wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 

219 poz. 2225 )

Kontrola  wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie  na zgodność  z  

Ustawą  z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.) wynikajaca z II 

tury typowania



134 okresowa działalność MOL 2

135 okresowa

zakład przetwórstwa 

mięsnego – mięso 

czerwone

1

136 okresowa gospodarstwo rolne

w zależności od 

ilości 

wytypowanych 

gospodarstw 

przez ARiMR

137 okresowa gospodarstwo rolne 2

138 okresowa
pośrednik w obrocie 

zwierzętami
2

139 okresowa
pośrednik w obrocie 

zwierzętami
1

140 okresowa
zakłady lecznicze dla 

zwierząt
3

141 okresowa punkt kopulacyjny 1

142 okresowa punkt kopulacyjny 1
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Punkt kopulacyjny ogiera –  Kontrola na zgodność z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia       22 czerwca2004 r. 

w sprawie szczegółowych warunków dla prowadzenia punktu kopulacyjnego (  

Dz. U. Nr 156 poz. 1638)

Kontrola kompleksowa w zakresie działalności związanej z rozbiorem i 

przetwórstwem mięsa czerwonego.

Kontrola w zakresie działalności związanej z rozbiorem i przetwórstwem mięsa 

czerwonego.

Kontrola  wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie  na zgodność  z  

Ustawą  z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.) wynikajaca z II 

tury typowania

Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na zgodność z wymogami określonymi w 

ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1539 )                                                                             

Kontrola  pośrednika z obiektem na zgodność  ze szczegółowymi wymaganiami 

weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami ,  

pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt , określonymi    w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008r.(Dz. U. Nr 122 poz. 

790). - 2 kontrole

Kontrola  pośrednika bez obiektu na zgodność  ze szczegółowymi wymaganiami 

weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami ,  

pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt , określonymi    w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008r.(Dz. U. Nr 122 poz. 

790).

Punkt kopulacyjny ogiera –  Kontrola na zgodność z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia       22 czerwca2004 r. 

w sprawie szczegółowych warunków dla prowadzenia punktu kopulacyjnego (  

Dz. U. Nr 156 poz. 1638)

Kontrola warunków utrzymania bydła w gospodarstwie  na zgodność z 

rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r.          w sprawie  wymagań i 

sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, 

poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie 

minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż 

te, dla których normy ochrony zostały określone  w przepisach UE (Dz.U. Nr116, 

poz.778). 2 kontrole Gmina Grodków



143 okresowa punkt inseminacyjny 1

144 okresowa zakład hodowli drobiu 1

145 okresowa

zakład przetwórstwa 

mięsnego – mięso 

czerwone

2

146 okresowa zakład przetwórstwa ryb 1

147 okresowa
zakład przetwórstwa 

mleka
1

148 okresowa
podmioty magazynujące 

środki żywienia zwierząt
1

149 okresowa

wytwórnia środków 

żywienia zwierząt dla 

zwierząt .gosp..

1

150 okresowa

gospodarstwa wytw. i 

stos. śr. żyw. zw. na 

potrzeby własne

Hodowcy zw. gosp.

2

151 okresowa

podmioty prowadzące 

obrót śr. żyw. zw. bez 

magazynowania (obrót 

papierowy)

1
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Punkt Inseminacyjny – Kontrola w zakresie przestrzegania warunków 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa              i Rozwoju Wsi z dnia 

11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych 

wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu, konserwowaniu, 

obróbce przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystaniu materiału 

biologicznego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz.542 )

Kontrola prawidłowości  wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj 

wylęgowych na zgodność z  wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 

219 poz. 2225 )

Kontrole w zakładach nadzorowanych w zakresie realizacji planów badań  

właścicielskich na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 2073/2004

Kontrole w zakładzie nadzorowanym w zakresie realizacji badań  właścicielskich 

w zakresie produkcji konserw

Kontrole w zakładach nadzorowanych w zakresie realizacji planów badań  

właścicielskich na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 2073/2004

Kontrola składowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej SPIWET

Kontrola wytwarzania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET

Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne,  stosowania pasz 

- wg listy kontrolnej SPIWET C

Kontrole obrotu paszami (bez magazynowania) – obrót  papierowy 



152 okresowa zakład przetwórczy kat. III 1

153 okresowa
zakład uboju zwierząt 

gosp.
1

154 okresowa gospodarstwo rolne 1

155 okresowa gospodarstwo rolne 1

156 okresowa gospodarstwo rolne

w zależności od 

ilości 

wytypowanych 

gospodarstw 

przez ARiMR

157 okresowa
organizator wystawy 

zwierząt
1

158 okresowa
zakłady lecznicze dla 

zwierząt
2

159 okresowa zakład hodowli drobiu 1

160 okresowa punkt kopulacyjny 1
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Kontrola prawidłowości  wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj 

wylęgowych na zgodność z  wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w  sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj  wylęgowych ( Dz. U. Nr 

219 poz. 2225 Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie 

dokumentacji dot. zwalczania chorób

Punkt kopulacyjny ogiera – Kontrola na zgodność z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca2004 r. w 

sprawie szczegółowych warunków dla prowadzenia punktu kopulacyjnego (  Dz. 

U. Nr 156 poz. 1638 )

Kontrola  organizatora wystawy na zgodność  ze szczegółowymi wymaganiami 

weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, 

wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt , określonymi   w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008r.(Dz. U. Nr 11 poz. 

67). 

Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na zgodność z wymogami określonymi w 

ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1539 )

Kontrola  warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z 

dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie  wymagań        i sposobu postępowania przy 

utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały 

określone            w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem 

MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania 

gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony 

zostały określone  w przepisach UE (Dz.U. Nr116, poz.778) Gmina Skarbimierz

Kontrola warunków utrzymania świń w gospodarstwie na zgodność z 

rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie  wymagań i 

sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, 

poz.344) Skarbimierz

Kontrola  wymogów wzajemnej zgodności  na zgodność  z  Ustawą  z dnia 26 

stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.) II tura typowania

Kontrola skupu, składowania, obrotu ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego - wg listy kontrolnej SPIWET

Kontrola operowania uppz.



161 okresowa ULW wyznaczeni 5

162 okresowa
zakłady przetwórstwa 

mięsnego
2
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Sprawdzenie prawidłowości wykonywania czynności ULW wyznaczonych do 

badania zwierząt rzeźnych i mięsa

Kontrola mikrobiologiczna wyrobów surowych – badanie urzędowe


