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 Rodzaj i zakres czynności, objętych 

wyznaczeniem na rok 2021 

Liczba lekarzy 

weterynarii i 

innych osób 

potrzebnych do 

wykonania zadań 

z danego zakresu 

Miejsce (obszar) wykonywanych 

czynności 

Termin (okres) 

realizacji zadań 

1 Szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze. 10 Miejscowości na terenie powiatu oleskiego 

wg. oddzielnego harmonogramu przyjętego 

i podpisanego przez PLW/ lub 

każdorazowo określone w decyzji 

administracyjnej. 

Rok kalendarzowy 

2021/lub wg. 

harmonogramów 

pobierania prób 

przyjętego i 

podpisanego przez 

PLW /lub 

każdorazowo 

określony w decyzji 

administracyjnej. 

2 Sprawowanie nadzoru nad miejscami 

gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, 

targowiskami oraz wystawami, pokazami lub 

konkursami zwierząt. 

6 PHU JĘDREK-Kowale, 

Sprzedaż Hurtowa Żywych Zwierząt 

SCORPIO -Wichrów, 

AGRICOY - Gana, Młyny, 

Skup Zwierząt Rzeźnych – Borki Wlk., 

Dolina Gawora – Malichów,  

M.J. Gądek – Olesno, 

Rok kalendarzowy 

2021,  w czasie 

zgłoszonym przez 

podmiot 

nadzorowany. 



    Załącznik Nr 1  
do Ogłoszenia o potrzebie dokonania wyznaczeń na rok 2021. 

POLDAN-V Sp. z o. o.- Nowe Karmonki, 

DROBEX – Praszka (targowisko). 

3 Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, 

przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania 

świadectw zdrowia. 

15 Ferma Drobiu Rafał Głowa – Dobrodzień, 

Drobiarstwo Opolskie Sp. z o. o. - Warłów, 

Hodowla Strusi – Klekotna, gospodarstwa 

rolników indywidualnych zlokalizowanych 

na terenie powiatu oleskiego. 

Rok kalendarzowy 

2021, w czasie 

zgłoszonym przez 

podmiot 

nadzorowany. 

4 Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt 

rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i 

poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad 

przestrzeganiem przepisów o ochronie 

zwierząt w trakcie uboju. 

7 PPHU "DASTA" Danuta Stasiak -Janinów, 

PPHU Jerzy Nicpoń - Ignachy,  

Zakład Handlowy FELIKS s.c. -T.M. 

Feliks, 

PPHU OLDRÓB Sebastian Zawierucha – 

Świercze. 

 

Rok kalendarzowy 

2021, wg. ustalonego 

miesięcznego 

harmonogramu 

dyżurów 

dostosowanego do 

potrzeb zakładu 

ubojowego i 

zatwierdzonego przez 

PLW. 

5 Badanie mięsa zwierząt łownych. 3 Terenowe Pracownie Diagnostyki Włośni 

na terenie powiatu oleskiego. 

Rok kalendarzowy 

2021, wg.  zgłoszeń 

podmiotów 

zainteresowanych 

przeprowadzeniem 

badania próbki 

mięsa. 

6 Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, 

przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i 

3 PSS Społem- Olesno, Rok kalendarzowy 

2021, wg. ustalonego  
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wystawianiem wymaganych świadectw 

zdrowia. 
Mięso Wysokiej Jakości Masarnia Jamy, 

Przetwórstwo Mięsne -Ignachy, 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego-Pludry, 

Z.H. FELIKS s.c. - Warłów, 

PPHU OLDRÓB – Świercze, 

PPHU FEKS – Mirowszczyzna, 

PPHU DASTA – Janinów, 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Praszka, 

ZPH LID-ROL Borki Wlk., 

ZPH JARZOMBEK- Warłów. 

harmonogramu 

przyjętego i 

podpisanego przez 

PLW. 

7 Sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru 

mleka, jego przetwórstwem oraz 

przechowywaniem produktów mleczarskich. 

1 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w 

Oleśnie. 

Rok kalendarzowy 

2021, wg. ustalonego 

harmonogramu 

zatwierdzonego przez 

PLW. 

8 Pobieranie próbek do badań. 10 Miejscowości na terenie powiatu oleskiego 

wg. oddzielnego harmonogramu przyjętego 

i podpisanego przez PLW/ lub 

każdorazowo określone w decyzji 

administracyjnej. 

Rok kalendarzowy 

2021/lub wg. 

harmonogramów 

pobierania prób 

przyjętego i 
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podpisanego przez 

PLW /lub 

każdorazowo 

określony w decyzji 

administracyjnej. 

9 Badanie laboratoryjne mięsa na obecność 

włośni. 

6 Terenowe Pracownie Diagnostyki Włośni 

na terenie powiatu oleskiego. 

Rok kalendarzowy 

2021, wg.  zgłoszeń 

podmiotów 

zainteresowanych 

przeprowadzeniem 

badania próbki 

mięsa/ lub stosownie 

do zgłaszanych 

potrzeb zakładu 

ubojowego. 

10 Przeprowadzanie kontroli urzędowych w 

ramach zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt. 

7 Miejscowości na terenie powiatu oleskiego 

wg. oddzielnego harmonogramu przyjętego 

i podpisanego przez PLW/ lub 

każdorazowo określone w decyzji 

administracyjnej. 

Rok kalendarzowy 

2021/lub wg. 

harmonogramów 

pobierania prób 

przyjętego i 

podpisanego przez 

PLW /lub 

każdorazowo 

określony w decyzji 

administracyjnej. 

11 Czynności pomocnicze mające na celu 

poskramianie świń wykonywane w ramach 

programu zwalczania choroby Aujeszkyego u 

świń, ustanowionego na podstawie art. 57 

3 Miejscowości na terenie powiatu oleskiego 

wg. oddzielnego harmonogramu przyjętego 

i podpisanego przez PLW/ lub 

każdorazowo określone w decyzji 

Rok kalendarzowy 

2021/lub wg. 

harmonogramów 

pobierania prób 
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ustawy z dnia 11 marca 2004 r . o ochronie 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt. 

administracyjnej. przyjętego i 

podpisanego przez 

PLW /lub 

każdorazowo 

określony w decyzji 

administracyjnej. 

12 Sprawowanie nadzoru nad sprzedażą 

bezpośrednią 

1 W podmiotach zarejestrowanych na terenie 

powiatu oleskiego wg. oddzielnego 

harmonogramu przyjętego i podpisanego 

przez PLW/ lub każdorazowo określone w 

decyzji administracyjnej. 

Rok kalendarzowy 

2021, wg. ustalonego 

harmonogramu 

zatwierdzonego przez 

PLW /lub 

każdorazowo 

określony w decyzji 

administracyjnej. 

 


