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Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa na terenie

powiatu gostyńskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Gostyniu podaje do publicznej  wiadomości  nazwiska

wyznaczonych lekarzy weterynarii, którzy w ramach prowadzonych zakładów leczniczych

dla  zwierząt  są  wyznaczeni  do  przeprowadzania  na  terenie  powiatu  gostyńskiego

urzędowego badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.

Lp. Imię nazwisko lekarza
weterynarii

Siedziba/ Telefon Metoda badania

1. Hudziński Krzysztof Sułkowice 108

63-840 Krobia

tel. 730 326 581

wytrawianie

2. Kaźmierczak Krzysztof ul.  Powstańców  Wielkopolskich
63/3

63-840 Krobia

tel. 606260579, 655711126

wytrawianie

3. Wodniczak Dariusz ul. Stanisławy Nadstawek 14

63-830 Pępowo

tel. 604446701, 655736352

trchinoskopowa

4. Szymański Roman ul. Marszałka Focha 14

64-125 Poniec

tel. 602403299, 655731565

wytrawianie

5. Rajewski Roman ul. Poznańska 158a

63-800 Gostyń

wytrawianie
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tel. 609669730

 Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  przypomina  posiadaczom  zwierząt,  że  mięso

pozyskane  z  uboju  świń,  nutrii  oraz  mięso  dzików  odstrzelonych  podlega

obowiązkowemu badaniu na obecność włośni. 

 24  godziny  przed  ubojem  obowiązuje  zgłoszenie  do  Powiatowego  Lekarza

Weterynarii 

 Po przeprowadzeniu badania i  dokonaniu oceny mięsa jako zdatne do spożycia

urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie oraz w imieniu powiatowego

lekarza weterynarii pokwitowanie za wykonaną usługę. 

Koszt badania mięsa przeznaczonego na użytek własny, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 poz.

10 pkt 1 i pkt 7 Rozporządzenia MRiRW z dnia 15 grudnia 2oo6 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości

opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz

sposobu przekazywania  informacji  w tym zakresie  Komisji  Europejskiej  (tekst  jednolity  dz.  U.  z  2013r.,

poz.388), to odpowiednio:

 11 zł przy badaniu mięsa świni 

 20 zł przy badaniu mięsa dzika
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