
Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynari i 

w Brzegu 
49-300 Brzeg, ul. Ziemi Tarnowskiej 3 
tel 77 416 37 44, tel./fax 77 416 27 79 

PIW. DH.011/15-1/2014 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie I gm. Skarbimierz 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn.zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Skarbimierz - Kopanie , Prędocin, Kruszyna, Zwanowice, m. Brzeg 
siedziba organu urzędowego badania: Brzeg, ul. Ks. Makarskiego 13/5 tel. 0 77 411-16-82 
upoważniony do przeprowadzania badania jest lek. wet. Leszek Andros, którego 
w uzasadnionych przypadkach zastępuje lek. wet. Jerzy Pankiewicz, mający siedzibę, 
w Maluj o wicach 62, tel. 077 412-33-30. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz.1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str,. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 3 t. 37 str. 92 z późn. zm.) 

O B W I E S Z C Z E N I E 



Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

„o . n n W e a ^ S f f c a a ^ i 3 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 
49-300 brzey, yg tel 77 416 37 44,tel./fax 77 416^ 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie II gm. Skarbimierz 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

i 
obejmujący obszar: gm. Skarbimierz - Zielęcice, Małujowice, Bierzów, Łukowice Brzeskie, 
Żłobizna, Skarbimierz, Pępice, Brzezina, Lipki - siedziba organu urzędowego badania: 
Małujowice 62 tel. 77 412-33-30 upoważniony do przeprowadzania badania jest lek. wet. 
Jerzy Pankiewicz, którego w uzasadnionych przypadkach zastępuje lek. wet. Leszek Andros, 
mający siedzibę, w Brzegu ul. Ks. Makarskiego 13/5, tel. 77 411-16-82. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10. 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 



Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Brzegu 
; Tarnawskiej 3 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie III gm. Skarbimierz 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Skarbimierz - Żłóbizna, Skarbimierz, Pępice, Brzezina, Lipki siedziba 
organu urzędowego badania: Małujowice 62, tel. 77 412-33-30 upoważniony do przeprowadzania 
badania jest lek. wet. Jerzy Pankiewicz, którego w uzasadnionych przypadkach zastępuje 
lek. wet. Leszek Andros, mający siedzibę, w Brzegu, ul. Ks. Makarskiego 13/5 tel. 77 411-16-82. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10. 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14-11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 



Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Brzegu 
49-300 Brzeg, ul. Ziemi Tarnowskiej 3 
tel 77 416 37 44, tel./fax 77 416 27 79 

PIW. DH.011/15-4/14 Brzeg, dnia 14.01,2014.r. 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie IV gm. Lewin Brzeski 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Lewin Brzeski - Lewin Brzeski, Kantorowice, Buszyce, Nowa Wieś 
Mała, Ptakowice, Oldrzyszowice, Stroszowice, Sarna Mała - siedziba organu urzędowego 
badania: Lewin Brzeski ul. Wojska Polskiego 23 tel. 77 412-77-74 upoważniony do 
przeprowadzania badania jest lek. wet. Bronisław Szponarski, którego w uzasadnionych 
przypadkach zastępuje lek. wet. Jerzy Pankiewicz, mający siedzibę, w Mału jo wicach 62, 
tel.77 412 33-30. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10. 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 

O B W I E S Z C Z E N I E 



Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Brzegu 
49-300 Brzeg, ul. Ziemi Tarnowskiej 3 
tel 77 416 37 44, tel./fax 77 416 27 79 

PIW. DH.011 /15-5/14 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie V gm. Lewin Brzeski 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Lewin Brzeski - Łosiów, Strzelniki, Różyna, Jasiona, Leśniczówka 
siedziba organu urzędowego badania: Lewin Brzeski, ul. Wojska Polskiego 23 tel.77 412-77-74, 
upoważniony do przeprowadzania badania jest lek. wet. Bronisław Szponarski, którego w 
uzasadnionych przypadkach zastępuje lek. wet. Jerzy Pankiewicz mający siedzibę w 
Malujowicach 62, tel. 77 412-33-30. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10. 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 

O B W I E S Z C Z E N I E 



Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Brzegu 

PIW. DH.011/15-6/14 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2013 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie VI gm. Lewin Brzeski 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Lewin Brzeski - Skorogoszcz, Wronów, Mikolin, Pisaki, Przeczą, 
Gołczo wice, Błażej owice, Chruścina, Borkowice - siedziba organu urzędowego badania: 
Lewin Brzeski, ul.Wojska Polskiego 23, tel. 77 412-77-74 upoważniony do przeprowadzania 
badania jest lek. wet. Bronisław Szponarski, którego w uzasadnionych przypadkach zastępuje 
lek. wet. Jerzy Pankiewicz, mający siedzibę, w Małujowicach 62, tel.77 412-33-30. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10. 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dpia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 



te! 77 416 37 44, tel./fax 77 416 27 79 
PIW. Dti.Ol 1/15-7/14 

Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynari i 

w Brzegu 
49-300 Brzeg, ul. Ziemi Tarnowskiej 3 

Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie VII gm. Lubsza 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn.zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Lubsza - Lubsza, Piastowice, Myśliborzyce, Błota, Szydłowice, Dobrzyń, 
Leśna Woda, Leoniee - siedziba organu urzędowego badania: Małujowice 62 tel. 77 412-33-30 
upoważniony do przeprowadzania badania jest lek. wet. Jerzy Pankiewicz, którego 
w uzasadnionych przypadkach zastępuje lek. wet. Leszek Andros, mający siedzibę w Brzegu 
ul. Ks. Makarskiego 13/5, tel. 77 411 16-82. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10. 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dpi a 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 



Inspekcja weterynary jna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Brzegu 
49-300 Brzeg, ul. Ziemi Tarnowskiej 3 
tel 77 416 37 44, tel./fax 77 416 27 79 

PIW. DH.011/15-8/14 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2013 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie VIII gm. Lubsza 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

t 
obejmujący obszar: gm. Lubsza- Borucice, Rogalice, Raciszów, Mąkoszyce, Nowy Świat, 
Tarnowiec, Roszkowice - siedziba organu urzędowego badania Małujowice 62 tel. 77 412-33-30 
upoważniony do przeprowadzania badania jest lek. wet. Jerzy Pankiewicz, którego w 
uzasadnionych przypadkach zastępuje lek. wet. Leszek Andros, mający siedzibę w Brzegu 
ul. Ks. Makarskiego 13/5, tel. 077 411- 16-82. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 



Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Brzegu 
49-300 Brzeg. ul. Ziemi Tarnowskiej 3 

' ^ M M M W 1 6 2 7 7 9 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie IX gm. Lubsza 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn.zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: t 
obejmujący obszar: gm. \Lubsza - Kościerzyce, S miechowice, Czepielowice, Nowe Kolnie, 
Pisarzowice, Michałowice, Lubicz- siedziba organu urzędowego badania: Małujowice 62 tel. 
77 412-33-30 upoważniony do przeprowadzania badania jest lek. wet. Jerzy Pankiewicz, 
którego w uzasadnionych przypadkach zastępuje lek. wet. Leszek Andros, mający siedzibę 
w Brzegu ul. Ks. Makarskiegol3/5, tel. 77 411 16-83. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 



Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Brzegu 
49-300 Brzeg, ul. Ziemi Tarnowskiej 3 
tel 77 416 37 44, tel./fax 77 416 27 79 

PIW. DH.011/15-10/14 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie X gm. Olszanka 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Olszanka - Olszanka, Pogorzela, Janów, Gierszowice, Krzyżowice -
siedziba organu urzędowego badania: Małujowice 62, tel. 0 77 412-33-30 upoważniony do 
przeprowadzania badania jest lek. wet. Jerzy Pankiewicz, którego w uzasadnionych przypadkach 
zastępuje lek. wet. Leszek Andros, mający siedzibę, w Brzegu, ul. Ks. Makarskiego 13/5, tel. 
077 411-16-82. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10. 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dpia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 



Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Brzegu 
49-300 Brzeg, ul. Ziemi Tarnowskiej 3 
tel 77 416 37 44, tel./fax 77 416 27 79 

PIW. DH.011 /15-11 /14 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie XI gm. Olszanka 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Olszanka - Przylesie, Obórki, Michałów, Janko wice Wielkie, Czeska 
Wieś - siedziba organu urzędowego badania: Małujowice 62, tel. 77 412-33-30 upoważniony 
do przeprowadzania badania jest lek. wet. Jerzy Pankiewicz, którego w uzasadnionych 
przypadkach zastępuje lek. wet. Leszek Andros, mający siedzibę, w Brzegu, ul. Ks. Makarskiego 
13/5 , tel. 077 411-16-82. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.10. 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2002 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 

O B W I E S Z C Z E N I E 



Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Brzegu 
49-300 Brzeg, ul. Ziemi Tarnowskiej 3 
tel 77 416 37 44, tel./fax 77 416 27 79 

PIW. DH.011/15-12/14 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie XII gm. Grodków 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Grodków - Nowa Wieś Mała, Grodków, Żarów, Lubcz, Kolnica, Bąków, 
Wojsław, Młodoszowice - siedziba organu urzędowego badania: Grodków, ul. Kossaka 2//6 tel. 
77 415-58-58 upoważniony do przeprowadzania badania jest lek. wet. Zbigniew Ostrowski, 

którego w uzasadnionych przypadkach zastępuje lek. wet. Mariola Ostrowska, mająca siedzibę, 
w Grodkowie, ul. Kossaka 2/6, tel. 77 415-58-58. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.10.2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 

O B W I E S Z C Z E N I E 



inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Brzegu 
49-300 Brżog ul. Ziemi Tarnowskiej 3 
tel Yt 416 3? 44, tól./fax 77 416 27 79 

PIW. DH.011/15-13/14 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie XIII gm. Grodków 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.) podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Grodków - Tarnów Grodkowski, Gola Grodkowslca siedziba organu 
urzędowego badania: Grodków, ul. Kossaka 2.6 tel. 77 415-58-58 upoważniony do 
przeprowadzania badania jest lek. wet Zbigniew Ostrowski, którego w uzasadnionych 
przypadkach zastępuje lek. wet. Mariola Ostrowska mająca siedzibę, w Grodkowie, ul.. Kossaka 
2/6, tel. 77 415-58-58. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10. 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. Up L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 11.14.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 

O B W I E S Z C Z E N I E 



Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Brzegu 

PIW. DH.011/15-14/14 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie XIV gm. Grodków 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z "zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Grodków - Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik siedziba organu 
urzędowego badania: Grodków, ul. Kossaka 2/6, tel. 77 415-58-85 upoważniony do 
przeprowadzania badania jest lek. wet. Zbigniew Ostrowski, którego w uzasadnionych 
przypadkach zastępuje lek. wet. Mariola Ostrowska , mająca siedzibę, w Grodkowie, ul. Kossaka 
2/6, tel. 77 415-58-58. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10. 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 

lek. wet. Barbara Maj-Świerczyńska 

Powia towy Lekarz Weterynar i i 
w Brzegu 



in ipakeja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

W tSrtegu 
4Ś-ŚGO fcrźeg-. ul. litms Tarnowskiej 3 
M 77 a te 37 44, tól.f?ax 77 416 27 79 

PIW. DH.011/15-15/14 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie XV gm. Grodków 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z "zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Grodków - Żelazna, Osiek Grodkowski, Głębocko- siedziba organu 
urzędowego badania: Grodków, ul. Wiejska lc tel. 77 415-56-72 upoważniony do przeprowa-
dzania badania jest lek. wet. Kazimierz Matuszewski, którego w uzasadnionych przypadkach 
zastępuje lek. wet. Zbigniew Ostrowski, mający siedzibę, w Grodkowie, ul. Kossaka 2/6, tel. 
77 415-58-85. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10. 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2002 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 

O B W I E S Z C Z E N I E 

lek. wet. Barbara Ma -Świerczyńska 
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Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie XVI gm. Grodków 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Grodków - Kopice, Więcmierzyce- siedziba organu urzędowego 
badania: Grodków, ul. Wiejska lc tel. 77 415-56-72 upoważniony do przeprowadzania 
badania jest lek. wet. Kazimierz Matuszewski, którego w uzasadnionych przypadkach 
zastępuje lek. wet. Zbigniew Ostrowski, mający siedzibę, w Grodkowie, ul. Kossaka 2/6, 
tel. 77 415-58-85. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 



Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Brzegu 
49-300 Brzeg. ul. Ziemi Tarnowskiej 3 
tel 77 416 37 44, tel./'fax 77 416 27 79 

PIW. DH.011/15-17/14 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 10.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie XVII gm. Grodków 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z "zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Grodków - Jaszkotle, Gierów , Mikołajowa, Gałążczyce, Wierzbno, 
Sulisław - siedziba organu urzędowego badania: Grodków, ul. Wiejska lc tel. 77 415-56-72 
upoważniony do przeprowadzania badania jest lek. wet. Kazimierz Matuszewski, którego 
w uzasadnionych przypadkach zastępuje lek. wet. Zbigniew Ostrowski, mający siedzibę w 
Grodkowie, ul. Kossaka 2/6, tel. 77 415-58-85. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10. 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz.1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2002 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 



Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Brzegu 
49-300 Brzeg, ul. Ziemi Tarnowskie]i 3 
tel 77 416 37 44, tel./fax 77 416 27 79 

PIW. DH.011/15-18/14 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie XVIII gm. Grodków 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Grodków - Gnojna., Zielonko wice - siedziba organu urzędowego 
badania: Grodków, ul. Wiejska lc tel. 77 415-56-72 upoważniony do przeprowadzania 
badania jest lek. wet. Kazimierz Matuszewski, którego w uzasadnionych przypadkach 
zastępuje lek. wet. Zbigniew Ostrowski, mający siedzibę, w Grodkowie, ul. Kossaka 2/6 
tel. 77 415-58-85. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10. 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 , przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str, 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 



Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Brzegu 
49-300 Brzeg, ul. Ziemi Tarnowskiej 3 
tel 77 416 37 44, tel./fax 77 416 27 79 

PIW. DH.011/15-19/14 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie XIX gm. Grodków 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2014 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Grodków - Jaszów, Bogdanów, Kobiela, Rogów - siedziba organu 
urzędowego badania: Grodków, ul. . Kossaka 2/6 tel. 77 415-58-58 upoważniony do 
przeprowadzania badania jest lek. wet. Zbigniew Ostrowski, którego w uzasadnionych 
przypadkach zastępuje lek. wet. Mariola Ostrowska, mająca siedzibę, w Grodkowie, ul. Kossaka 
2/6, tel. 77 415-58-58. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10. 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. Nr 207, poz.1370 z 2010 r.), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str. 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dpia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 

O B W I E S Z C Z E N I E 



Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Brzegu 
49-300 Brzeg, ul. Ziemi Tarnowskiej 3 
tel 77 416 37 44, tel./fax 77 416 27 79 

PIW. DH.011/15-20/14 Brzeg, dnia 14.01.2014 r. 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 14.01.2014 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w obwodzie XX gm. Grodków 

Na podstawie art. 16, ust. 1 pkt. 1 lit d, e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 201 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), podaję do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.01.2013 r. zostali wyznaczeni i upoważnieni niżej wymienieni lekarze 
weterynarii do wykonywania czynności z'zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa poza 
rzeźniami w terenowych obwodach: 

obejmujący obszar: gm. Grodków - Jędrzejów, Starowice, Wójtowice, Strzegów , Wojnowiczki -
siedziba organu urzędowego badania: Grodków, ul. Wiejska lc tel. 0 77 415-56-72 upoważniony 
do przeprowadzania badania jest lek. wet. Kazimierz Matuszewski, którego w uzasadnionych 
przypadkach zastępuje lek. wet. Zbigniew Ostrowski, mający siedzibę, w Grodkowie, ul. Kossaka 
2/6, tel. 077 415-58-85. 

Równocześnie podaję, że mięso świń, owiec, kóz i cieląt do szóstego miesiąca podlega 
badaniu w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10. 2010 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U.z 2010 r. Nr 207, poz. 1370 ), przy jednoczesnym zagospodarowaniu materiału 
szczególnego ryzyka (przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia) na koszt posiadacza 
zwierzęcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dot. zapobiegania , kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001 r. str. 1 z późn. zm. Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd.3, t, 32 str,, 289 z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t, 37 str. 92 z późn. zm.) 

O B W I E S Z C Z E N I E 


