
Pultusk dn. 23.04.2018r 

Sprawozdanie z dzialalnoAci Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
w Pultusku w 2017 roku. 

Dzialalno§e Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pultusku w 2017 roku 
obejmowala: 

1. Profilaktykc i zwalczanie chorob zakainych zwierzat, w tym chorOb 
odzwierzecych. 

2. Organizowanie i nadzorowanie badati monitoringowych ( badania 
kontrolne zakaZeri zwierzat). 

3. Nadzor nad bezpieczenstwem produktow pochodzenia zwierzecego. 
4. Badanie zwierzat rze2nych i micsa oraz nadzor nad przestrzeganiem 

przepisow o ochronie zwierzat. 
5. Prowadzenie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostaloki 

chemicznych, biologicznych, produktow leczniczych i 	skaZeri 
promieniotworczych u zwierzat, w ich wydzielinach i wydalinach, w 
tkankach lub narzadach zwierzat, produktach pochodzenia zwierzecego, 
w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierzat i §rodkach zywienia 
zwierzat. 

6. Nadz6r nad zakladami utylizacyjnymi przetwarzajgcymi niejadalne 
surowce pochodzenia zwierzecego. 

7. Nadzor nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz dodatkOw 
stosowanych w Zywieniu zwierzat. 

8. Nadzor nad zdrowiem zwierzat przeznaczonych do rozrodu oraz 
jako§cia zdrowotna materialu biologicznego i jaj wylcgowych drobiu. 

9. Nadzor nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierzat 
i przemieszczaniem zwierzat. 

10. Nadzor nad przestrzeganiem wymagaii weterynaryjnych w 
gospodarstwach utrzymujacych zwierzeta pod wzglcdem dobrostanu. 

11. Nadzor nad targami, spedami i transportem zwierzat. 
12. Nadz6r nad utrzymywaniem zwierzat gospodarskich w celu 

umieszczenia tych zwierzat na rynku lub produkt6w pochodzacych z 
tych zwierzat lub od tych zwierzat. 

13. Nadz6r nad wymogami wzajemnej zgodno§ci w obszarze identyfikacji 
i rejestracji zwierzat. 



Ad. 1. W zakresie profilaktyki i zwalczania chorob zakainych zwierzqt 
wykonano: 
- w ramach badan monitoringowych w kierunku enzootycznej bialaczki bydla przebadano 
5783 sztuk bydla w 607 stadach. 
- w 1 stadzie u 1 sztuki stwierdzono enzootycznq bialaczke bydla. 
- w ramach realizacji krajowego programu zwalczania choroby Aujeszkyego u gwin nie 
stwierdzono przypadkow wystqpienia choroby. 
-w roku 2017 na terenie powiatu pultuskiego the stwierdzono wicieklizny. Otrzymano 
84 powiadomienia z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Pultusku o kontakcie 
zwierzqt z czlowiekiem, w zwiqzku z czym przeprowadzono 79 obserwacji zwierzqt, 
w wyniku ktorych the stwierdzono objawow nasuwajqcych podejrzenie choroby. 
Ad.2. W zakresie organizowania i nadzorowania badari monitoringowych 
wykonano: 
- przebadano 7127 sztuk bydla w 426 stadach w kierunku gruilicy bydla 

• - przebadano 3283 sztuk bydla w 361 stadach w kierunku brucelozy bydla 
- przebadano 7 sztuk zwierzqt w 4 stadach w kierunku brucelozy owiec i k6z 
- pobrano 10 pro!) krwi od bydla w ramach monitoringu pryszczycy, ktore nastepnie zostaly 
przeslane do zbadania w Pafistwowym Instytucie Weterynaryjnym w Zduliskiej Woli. 
Otrzymano wylqcznie wyniki ujemne 
- pobrano 10 prob krwi od gwin w ramach monitoringu choroby pecherzykowej swim, ktore 
nastepnie zostaly przeslane do zbadania w Panstwowym Instytucie Weterynaryjnym w 
Zdwiskiej Woli. Otrzymano wylqcznie wyniki ujemne. 
- pobrano 29 prob krwi od gwin w ramach monitoringu klasycznego pomoru swim u 
ktore nastcpthe zostaly przeslane do zbadania w Paristwowym Instytucie Weterynaryjnym w 
Pulawach. Otrzymano wylqcznie wyniki ujemne. 
-mygliwi z kOl lowieckich dostarczyli 23 pr6by krwi od dzikow, ktore nastepnie zostaly 
wyslane do zbadania w ramach monitoringu klasycznego pomoru swim u dzikow. 
Otrzymano wylqcznie wyniki ujemne. 
-przeprowadzono kontrolc zakiadu zajmujqcego sic hodowl4 ryb- 0§rodek Zarybieniowy 
Zatory. Nie stwierdzono uchybien. 

• -przeprowadzono 14 kontroli podmiot6w zajmujqcych sic zarobkowym przewozem zwierzqt 
(do 8 godzin). Nie stwierdzono uchybien. 
-przebadano 1467 zwierzqt w 708 stadach w ramach realizacji krajowego programu 
zwalczania choroby Aujeszkyego u swin 
-w ramach realizacji „Programu majqcego na celu wykrycie wystepowania zaka2en wirusami 
wywolujqcycmi grypg ptakow (Avian influenza) oraz poszerzenia wiedzy na temat ryzyka 
wystqpienia tej choroby" przeprowadzono badania laboratoryjne: 20 probek krwi z ferm 
reprodukcyjnych kur oraz 20 pr6b krwi z fermy gesi rze2nych. Nie stwierdzono wyst4pienia 
choroby. 

-w ramach realizacji „Programu wykrywania wystepowania zakaZeri wirusem choroby 
niebieskiego jezyka na rok 2017r." przeprowadzono badania laboratoryjne lqcznie 28 prob 
pobranych od bydla. Nie stwierdzono wystqpienia choroby. 
-w ramach badan monitoringowych w kierunku gorgczki Q oraz zakainego zapalenia nosa 
i tchawicy/otretu bydla (IBRAPV) przeprowadzono badania laboratoryjne 14 prob 
pobranych od bydla oraz 14 pr6b pobranych od owiec. Nie stwierdzono wystqpienia choroby. 
-przeslano do badania w kierunku gqbczastej encefalopatii bydla 135 prob od bydla padlego 
oraz 876 pro]) od bydla poddanego ubojowi w rze2ni. Otrzymano wylacznie wyniki ujemne. 



Ad. 3 W zakresie sprawowania nadzoru nad jakoiciq zdrowotnq grodkow 
spoiywczych pochodzenia zwierzecego : 

• W roku sprawozdawczym 2017 ogolem objetych bylo urzedowym nadzorem 
sanitarno - weterynaryjnym 132 obiektow , w tym skontrolowano : 

- 2 rzeZnie, zakwalifikowane do handlu, 
- 1 zaklad rozbioru miesa, zakwalifikowane do handlu, 
- 2 zaklady przetwOrstwa micsa zakwalifikowane do handlu, 
- 1 zaklad mleczarski , 
- 48 punktow skupu mleka, 
- 7 podmiotow prowadzqcych dzialalnok marginalnq, lokalnq i 

ograniczonq, 
- 29 podmiot6w prowadzqcych dzialalnok w zakresie transportu 

produktow pochodzenia zwierzecego, w tym mleka, 
- 51 miejsc pozyskiwania mleka (gospodarstw), 
- 1 punkt skupu dziczyzny, 
- 14 podmiot6w prowadzqcych sprzedaZ bezpo§redniq (mleko, jaja lub mind), 

• W ramach prowadzonego urzedowego nadzoru wydano ogolem 150 decyzji 
administracyjnych, w tym w sprawie poprawy stanu sanitarnego — 30 
( decyzji dotyczqcych zakladow miesnych-3, decyzji dot. gospodarstw 
produkcji mleka oraz przetworstwa-27), decyzji w sprawie oceny micsa -91, 
oraz 29 	innych decyzji ( dotyczqcych zatwierdzenia projektu 
technologicznego, zmiany terminow, wpisania podmiotow do rejestru 
powiatowego lekarza weterynarii, zatwierdzenia do produkcji, zatwierdzenia 
na rynek panstw trzecich oraz w sprawie wymierzenia kary pienic2nej). 

• Ogolem przeprowadzono 144 	kontrole, w tym 12 kontroli §rodkOw 
transportu. 

• W ramach nadzoru naloZono 1 mandat karny na 1qcznq suing 200 zi, oraz 
naloZono 3 kary pienione w drodze decyzji administracyjnych na kwote : 
4500 zi (cztery tysi4ce piceset z1) za naruszenie obowiqzujqcych wymagan. 

Ad. 4 W zakresie badania zwierzqt rzeznych i miesa: 
• Nadzorowano 9 obwodow badania micsa, w tym 2 obwody rzeZniane i 7 

obwodow terenowych. W obwodach tych badalo mieso 5 lekarzy weterynarii. 
• W rzeZniach na terenie powiatu zbadano ogolem 44849 szt zwierzqt 

rzeinych, w tym: 
- bydla -8317 
- trzody chlewnej — 36532 szt. 

• Z uboju na terenie gospodarstwa trzody chlewnej.- 7 szt. 

Ad.5 W ramach realizacji krajowego programu badari kontrolnych 
obecnoki substancji niedozwolonych, pozostatoki chemicznych, 
biologicznych, produktow leczniczych i skaieli promieniotworczych u 



zwierzqt i w 2ywnogci pochodzenia zwierzecego oraz w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierzqt pobrano 108 probek do badati oraz 8 probek 
w ramach planu badan kontrolnych skaZelt promieniotworczych radioizotopami cezu .W/w 
badania nie wykazaly przekroczenia dopuszczalnych poziomow pozostaloki chemicznych, 
biologicznych, substancji niedozwolonych oraz produktOw leczniczych, a tak2e skaZen 
promieniotw6rczych. 

Ad 6. Nadzor nad zakiadami utylizacyjnymi . 

W zakresie nadzoru nad zakiadami przetworczymi kat. 3: 
• W roku sprawozdawczym 2017 objeto nadzorem 2 zaklady przetworcze kat. 3 — 

przetworstwo kazeiny kwasowej paszowej i topialnia tluszczow zwierzecych, 
przeprowadzono lqcznie 5 kontroli. Stwierdzono 3 naruszenia i wydano decyzje na 
usuniecie uchybien w topialni tluszczow zwierzecych. W zakladzie kazeiny 

• 
stwierdzono 1 naruszenie i wydano decyzje na usuniecie stwierdzonych uchybien. 

W zakresie nadzoru nad prowadzeniem skiadu (magazynu) 
przetworzonych ubocznych produktow zwierzecych kat. 3: 

• W roku sprawozdawczym 2017 objeto nadzorem 1 sklad (magazyn) przetworzonych 
ubocznych produktow zwierzecych kat. 3, przeprowadzono 2 kontrole podmiotu. Nie 
stwierdzono niezgodnoki. 

W zakresie nadzoru nad transportowaniem ubocznych produkt6w 
zwierzecych kat. 3: 
• W roku sprawozdawczym 2017 objeto nadzorem 14 podmiot6w zajmujqcych sic 

transportem ubocznych produkt6w pochodzenia zwierzecego kategorii 3, 
przeprowadzono 20 kontroli. Stwierdzono 3 niezgodnoki, wydano 1 decyzje na 
usuniecie uchybieri dla 1 podmiotu. 

W zakresie poirednictwa w handlu materialem kat. 3 bez 
magazynowania: 

• • W 2017 roku objeto nadzorem 1 podmiot, przeprowadzono 2 kontrole. Stwierdzono 
4 uchybienia i wydano 1 decyzje na usuniecie nieprawidlowoki. 

W zakresie wytwarzania i wprowadzania do lancucha iywieniowego 
zwierzqt produktow pochodzqcych z sektora rolno-spoiywczego — mat. 
kat. 3: 
• W roku 2017 objeto nadzorem 1 podmiot, przeprowadzono 3 kontrole. Stwierdzono 

1 uchybienie, nie wydano decyzji. 

W zakresie innej rejestracji: 
• W roku 2017 objeto nadzorem 3 podmioty, przeprowadzono 5 kontroli. Stwierdzono 8 

nieprawidlowoki, wydano 3 decyzje na usuniecie uchybien, 1 podmiotowi zostala 
naloZona kara pienie2na w drodze decyzji administracyjnej wysokoki 3500 zlotych. 

Ad. 7 Nadzor nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz 
dodatkow stosowanych w 2ywieniu zwierzqt. 



• W roku sprawozdawczym 2017 objcto nadzorem 2 wytwornie paszowe zatwierdzone 
i 1 wytwornic paszowq zarejestrowanq, 19 przedsiebiorstw paszowych 
zarejestrowanych zajmujqcych sic dystrybucjq pasz, 6 podmiot6w zajmujqcych sic 
magazynowaniem pasz oraz 2 przedsiebiorstwa paszowe zajmujace sic transportem . 

• Przeprowadzono lqcznie 18 kontroli w wytworniach paszowych zatwierdzonych 
i 2 kontrole w wytworni paszowej zarejestrowanej, 19 kontroli w przedsiebiorstwach 
paszowych zarejestrowanych zajmujqcych sic dystrybucja. pasz, 6 w podmiotach 
zajmujqcych sic magazynowaniem pasz oraz 1 w przedsicbiorstwach transportujqcych 
pasze. 

• W ramach przeprowadzonych kontroli w wytworniach pasz zatwierdzonych 
stwierdzono 3 uchybienia. W przedsiebiorstwach paszowych zarejestrowanych 
zajmujacych sic dystrybucjq pasz, magazynowaniu i w transporcie pasz nie 
stwierdzono nieprawidlowo§ci. 

• W ramach produkcji materialow paszowych pozyskanych przy produkcji §rodkow 

• 
spo2ywczych w 2017 roku nadzorem objcto 1 podmiot. Przeprowadzono 1 kontrolc, 
nie stwierdzono uchybien. 

• Wydano 1 decyzje nakazujacq usuniccie uchybien dla wytwOrni paszowej 
zatwierdzonej. 

• W ramach sprawowanego monitoringu paszowego pobrano 45 pr6b pasz do badati 
laboratoryjnych. 

• Nadzorem objcto 2029 gospodarstwa zajmujqcych sic Zywieniem zwierzqt 
przeznaczonych do produkcji Zywnogci z czego skontrolowano 74 gospodarstwa. 
Przeprowadzono 74 kontrole, w wyniku ktorych stwierdzono 1 niezgodnok i wydano 
1 decyzje na usuniccie uchybienia. 

• W ramach nadzoru nad higienq produkcji, przetrzymywania i sprzedaZy pasz nalozono 
3 mandaty na lacznq kwote 450 

• Wydano 268 za§wiadczen o spelnieniu wymogow zawartych w Rozporzqdzeniu 
183/2005 i wpisie do rejestru podmiotow dzialajqcych na rynku pasz. 

• Ad. 8 Nadzor nad zdrowiem zwierzqt przeznaczonych do rozrodu oraz 
jakokiq zdrowotnq materialu biologicznego i jaj wylegowych drobiu: 
W ramach nadzoru nad podmiotami prowadzqcymi dzialalnoge nadzorowanq w zakresie 
wykorzystywania materialu biologicznego przeprowadzono 10 kontroli punktow 
unasienniania zwierzqt. Nie stwierdzono uchybien. 
Na terenie powiatu pultuskiego dziala 12 punktow kopulacyjnych (ogiery). Przeprowadzono 
12 kontroli, nie stwierdzono uchybieri. 
Skontrolowano tak2e 3 fermy drobiu Gallus gallus (stada reprodukcyjne kur). Nie 
stwierdzono Zadnych uchybien. 

Ad.9 Nadzor nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierzqt: 
• W roku sprawozdawczym 2017 do kontroli identyfikacji i rejestracji zwierzqt zostaly 

wytypowane 63 gospodarstwa. 
• Program zostal wykonany w calosci, czyli zostaly przeprowadzone 63 kontrole w 

zakresie IRZ, podczas ktorych skontrolowano 1448 sztuk bydla. 



Przeprowadzono 13 kontroli po kontrolach interwencyjnych oraz kontrolach do 
platnoki zwierzecych wykonywanych przez ARiMR oraz 23 kontrole terminowoki 
§witi, 4 kontrole IRZ na skutek anonimowych powiadomien i 2 kontrole na wniosek 
producenta. 

Ad.10 W zakresie nadzoru nad gospodarstwami utrzymujqeymi zwierzeta 
pod wzgledem dobrostanu za 2017r.: 

• Bydlo: 
- liczba gospodarstw: 2575 
- liczba przeprowadzonych kontroli: 339 
-stwierdzono 32 uchybienia 
Dzialania podjete w wyniku przeprowadzonej kontroli:8 siedzib stad objetych sankcjami 
(postepowanie mandatowe) 

• Owce 
- liczba gospodarstw: 5 
- liczba przeprowadzonych kontroli: 1 

• Kozy 
- liczba gospodarstw: 16 
- liczba przeprowadzonych kontroli: 1 

• Jelenie: 
- liczba gospodarstw: 1 
- liczba przeprowadzonych kontroli: 1 

• Swinie: 
- liczba gospodarstw: 1368 
- liczba przeprowadzonych kontroli: 73 

- stwierdzono 27 uchybien 
Dzialania podjete w wyniku przeprowadzonej kontroli:23 siedziby stada objetych sankcjami 
(postepowanie mandatowe). 
W roku sprawozdawczym 2017 wydano 8 decyzji nakazujacych usuniccie uchybieli oraz 
6 za§wiadczen o spelnieniu minimalnych standardow utrzymywania zwierzat gospodarskich. 
Ad.11 W zakresie nadzoru nad targami, spgdami i transportem zwierzqt: 

• Targowisko Grabowiec: 
W roku 2017 przeprowadzono 1 kontrolq targowiska w ramach sprawowanego nadzoru 
podczas ktorej nie stwierdzono niezgodnoki. Przeprowadzono 4 wspolne kontrole wraz z 
funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Puttusku pod kqtem naruszania ustawy 
o ochronie zwierzqt. Stwierdzono 1 przypadek naruszenia w/wym. ustawy. 

• Skup zwierzat: 
Przeprowadzono 36 kontroli w 11 podmiotach. Nie stwierdzono naruszen. 
Wykonano 229 kontroli §rodkow transportu zwierzat w obrocie krajowym na skupach 
zwierzat polozonych na terenie powiatu pultuskiego. 

• Przeprowadzono 13 wspolnych kontroli wraz z Inspekcjq Transportu Drogowego, 
podczas ktOrych stwierdzono 4 nieprawidlowoki. 

Ad.12 W zakresie nadzoru nad utrzymywaniem zwierzqt gospodarskich w celu 
umieszczenia tych zwierzqt na rynku lub produktow pochodzqcych z tych zwierzqt lub 
od tych zwierzqt: 

• Bydlo: 
- liczba gospodarstw: 2575 
- liczba przeprowadzonych kontroli: 339 
-stwierdzono 32 uchybienia 



• 

• 

Dzialania podjete w wyniku przeprowadzonej kontroli: 8 siedzib stad objetych sankcjami 
(postepowanie mandatowe) 

• Swinie: 
- liczba gospodarstw: 1368 
- liczba przeprowadzonych kontroli: 73 
- stwierdzono 27 uchybien 
Dzialania podjete w wyniku przeprowadzonej kontroli: 23 siedziby stad objete sankcjami 
(postepowanie mandatowe) 
Ad.13 W zakresie nadzoru nad wymogami wzajemnej zgodnogci w obszarze 
identyfikacji i rejestracji zwierzqt. 

• Liczba gospodarstw wytypowanych do kontroli w obszarze A tj. identyfikacja 
i rejestracja zwierzqt: 76, z tego 21 gospodarstw wytypowanych do kontroli w 
obszarze B- czyli zdrowie publiczne, zdrowie ro§lin i zdrowie zwierzqt (warunki 
pozyskiwania oraz przechowywania mleka oraz pasz) oraz 29 gospodarstw w obszarze 
C- czyli dobrostan (warunki utrzymywania zwierzqt). 

• Liczba skontrolowanych gospodarstw: 76 
Liczba kontroli wykonanych po kontrolach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa - 13 
Kontrole sprawdzajqce za rok 2016: 0 

W wyniku przeprowadzonych dzialan Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze powiatu 

pultuskiego w 2017r. osiqgnieto znacznq poprawe w zakresie zapewnienia 

bezpieczenstwa sanitarno- weterynaryjnego. 

POW IATOW Y 
LEKIRZwW4E1  TERYNARII 

Krzy 	.ki 
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