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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu w związku z pogarszającą się 

sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 
(COVID-19) w Polsce, w celu zabezpieczenia zdrowia osób pracujących 

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łowiczu oraz osób pragnących 
załatwić sprawę w naszym urzędzie, wprowadza czasowo następujące zasady 
załatwiania spraw: 

1. Sprawy mogące zostać załatwione telefonicznie lub za pośrednictwem 
poczty e-mail/ePUAP lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty 
lub poprzez bezpośrednie przekazanie dokumentów za pomocą 

skrzynki umieszczonej na zewnątrz budynku Inspektoratu - będą 

załatwiane wyłącznie wyżej wymienioną drogą . Dotyczy to przede 
wszystkim: składania wniosków, składania informacji o utrzymywaniu 
zwierząt, o padłych zwierzętach, składania pism i udzielania informacji. 
- e-mail: lowicz.piw@wet2iw.gov.pl 
- telefon/fax: 46/837-55-78, 46/837-52-88 
- A11ur Moskwa - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu 

515-471-517 
- Jarosław Baczyński - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu 

606-394-458 
- Wioletta Ignaczak - Inspektor Weterynaryjny 698-376-205 

2. Wyjątkowo, sprawy pilne, wymagające indywidualnego potraktowania, 
konsultacji będą załatwiane bezpośrednio w urzędzie. Osoby załatwiające 
osobiście sprawę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łowiczu 
proszone są o skontaktowanie się z pracownikiem Inspektoratu 
poprzez domofon lub dzwonek. Wyżej wymienione osoby proszone są 
o pozostanie na klatce schodowej w oczekiwaniu na dalsze informacje. 

3. Wzory wniosków i druków do pobrania znajdują się na stronie internetowej 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu: 

www.piwlowicz.pl 

4. Z uwagi na ograniczoną ilość osób dostępnych w Inspektoracie (tryb pracy 
zdalnej), kontrole związane ze złożonym wnioskiem mogą zostać 

przesunięte, czas załatwienia sprawy może zostać wydłużony . W pierwszej 
kolejności realizowane będą pilne kontrole oraz kontrole wynikające 
z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego oraz 
z konieczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 

Za wszelkie niedogodności i czasowe ograniczenia przepraszamy. 
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