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Informacja o Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku 
__________________________________________________ 

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku to nazwa Urzędu. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku to nazwa organu. 

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku w skrócie Inspektorat 

znajduje się przy ul. Armii Krajowej 29, w Słupsku. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku w skrócie Powiatowy Lekarz 

kieruje Inspektoratem. 

Powiatowemu Lekarzowi w pracy pomagają Zastępca Powiatowego 

Lekarza oraz pracownicy Inspektoratu. 



 

 

 

 

 



Żeby wejść do Inspektoratu musisz wejść do przedsionka. 

 

 

Tam trzeba wcisnąć na domofonie cyfrę 1 i poczekać. 

 



 

 

Zapytają, dlaczego przyszedłeś i udzielą pomocy. 

Jeżeli przyjechałeś samochodem to możesz bez opłaty zaparkować na 

parkingu przed Inspektoratem. 

 

Inspektorat zajmuje się: 

- zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,    

- badaniem kontrolnym czy zwierzęta nie są chore,    

- sprawdzaniem czy u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

w żywności i paszach nie ma czynników chorobotwórczych 

pochodzących od zwierząt lub innych niebezpiecznych substancji, 

- badaniem zwierząt rzeźnych, produktów pochodzenia zwierzęcego  

i żywności,  

- sprawdzaniem zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego  

i żywności, jeżeli chcemy je wysłać zagranicę,  



- sprawdzaniem, czy działalność rolnika spełnił wymogi, żeby otrzymał 

do niej dopłatę,   

- sprawdzaniem czy hodowcy, dostawcy i użytkownicy zwierząt 

doświadczalnych dobrze się nimi opiekują,   

- pilnowaniem, żeby produkty pochodzenia zwierzęcego były bezpieczne 

i zdrowe, 

-  pilnowaniem, żeby pasze były bezpieczne i zdrowe dla zwierząt, 

- sprawdzaniem, czy zwierzęta przeznaczonych do rozrodu są zdrowe,  

a materiał biologiczny i jaja wylęgowe drobiu mały dobrą jakość,  

- pilnowaniem, żeby  pasze lecznicze były prawidłowo wytwarzane  

i podawane zwierzętom,  

- sprawdzaniem, czy zwierzęta mają identyfikatory, są zarejestrowane  

i można stwierdzić skąd pochodzą,    

- sprawdzaniem, czy zwierzęta mają dobre warunki i właściciele się nimi 

dobrze opiekują,   

- przyjmowaniem i wysyłaniem informacji o niebezpiecznych produktach 

żywnościowych i paszach.   

 

 

Żeby załatwić sprawę w Inspektoracie możesz: 

- napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres: Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Słupsku, ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk, 

- przynieś pismo do Inspektoratu i wrzucić je do skrzynki w przedsionku, 



 

 

- przynieś pismo do Inspektoratu i zostawić je w recepcji 

 

 

Pamiętaj, że wtedy musisz wcisnąć na domofonie cyfrę 1 i powiedzieć, 

że chcesz zostawić pismo. 



Recepcja to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty. 

Zostaną one później przekazane pracownikowi. 

- wysłać fax pod nr 59 72 73 247, 

- zadzwonić pod nr 59 84 23 107 lub nr 59 84 25 185, 

- napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-Puap - 

www.epuap.gov.pl 

e-Puap to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji 

Publicznej. 

Do tego trzeba mieć Internet i swoje konto na e-Puapie. 

- przyjść do Inspektoratu i spotkać się z pracownikiem w godzinach 

pracy Inspektoratu. 

 

Wszystkie informacje o Inspektoracie można znaleźć na stronie 

internetowej -  piw.slupsk.pl 

 

Opis budynku Inspektoratu znajdziesz  w deklaracji dostępności.   

 

Czy ten opis jest to dla Ciebie zrozumiały?  

 

Jeśli nie, zadzwoń lub napisz do nas, a  pracownik odpowie na Twoje 

pytania. 

 


