
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Obornikach  informuje,  że  dnia  27  października  2016  r.  zostało
opublikowane  rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  25  października  2016  r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń (Dz. U. 2016 poz. 1770). 
Zgodnie z ww. rozporządzeniem od dnia 4 listopada 2016 r. (piątek) włącznie, wszystkie przesyłki świń
na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  muszą  być  zaopatrzone  w świadectwo zdrowia  dla  świń
pochodzących ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego zlokalizowanych na obszarze
nie  objętym  restrykcjami  w  związku  z  występowaniem  afrykańskiego  pomoru  świń  lub  punktów
skupu/obiektów pośrednika lub targów położonych  na tym obszarze i  przemieszczanych do rzeźni  lub
podmiotu gospodarczego w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1099/2009 wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.
W przypadku pozostałych  przemieszczeń świń pochodzących ze stad zlokalizowanych na obszarze nie
objętym  restrykcjami  w związku z  występowaniem afrykańskiego  pomoru  świń,  zwierzęta  muszą  być
zaopatrzone  w  świadectwa  zdrowia  opracowane  na  potrzeby  realizacji  programu  zwalczania  i
monitorowania choroby Aujeszkyego u świń.

Poniżej  zamieszczona została lista urzędowych  lekarzy weterynarii  wyznaczonych do badania zwierząt
umieszczanych  na rynku,  przeznaczonych  do wywozu oraz wystawiania  świadectw zdrowia na terenie
powiatu obornickiego oraz dane kontaktowe do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Obornikach.
Aktualne informacje dotyczące lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt umieszczanych na
rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu obornickiego
zamieszczane będą na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Obornikach

Gm. Oborniki, Gm. Rogoźno, Gm. Ryczywół Nr telefonu
lek. wet. Aleksander Budziło 602836701
lek. wet. Maciej Kołodziejczyk 664708807
lek. wet. Witold Kruś 692487585
lek. wet. Szymon Paczyński 608019445
lek. wet. Maria Zielińska-Nowak 506082605
lek. wet. Krzysztof Nowak 605963438
lek. wet. Jakub Wojciechowski  (od dnia 22.11.2016 r.) 660990088
lek. wet. Eugeniusz Walaszek    (od dnia 22.11.2016 r.) 609204355

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach
ul. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki
tel: (61) 296-11-75/ fax: (61) 296-11-75 wew. 24
e-mail: obornikiw.piw@wetgiw.gov.pl
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