Siedlce, dnia 14 marca 2019 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak
Sieć Obywatelska –
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2,
02-605 Warszawa
Nasz znak:

WIW-BŻ.1331.1.2019.PW

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 oraz art. 3
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1330, z późn. zm.), w związku w wnioskiem Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska, ul.
Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa o udostępnienie informacji publicznej na wniosek z dnia 28
lutego 2019 r. niniejszym informuje:
ad 1.
Informacje o krokach podjętych w sprawie mięsa z ubojni w Kalinowie po publikacji materiału (…).
W dniu 28 stycznia 2019 r. wygenerowane zostało przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Ostrowi Mazowieckiej, w ramach systemu szybkiego powiadamiania o niebezpiecznej żywności
RASFF, powiadomienie alarmowe, przekazane do Punktu Kontaktowego w Głównym
Inspektoracie Weterynarii, w celu wycofania niebezpiecznej żywności wyprodukowanej przez
zakład zlokalizowany w Kalinowie prowadzony przez „ELKOPOL” Sp. z o.o. Tego samego dnia
została wydana decyzja o cofnięciu zatwierdzenia zakładu, w związku z czym zakład zaprzestał
produkcji. Dnia 29 stycznia 2019 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej wydał
decyzję nakazującą zakładowi wycofanie z obrotu i zniszczenie kwestionowanego mięsa i produktu
z niego wytworzonego. Mięso i produkty z niego wytworzone zostały wycofane z obrotu i
zniszczone.

ad 3

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, www.wiw.mazowsze.pl

Listy podmiotów do których trafiło mięso z ubojni w Kalinowie w 2018 r. i do dnia zamknięcia
ubojni.
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie posiada takich informacji – właściwym do ich
udzielenia jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej.
Otrzymują:
 Adresat;
 a/a.
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