
Zarządzenie Nr 241/2017 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 3 marca 2017 r. 

 

 

 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie Gminy Sieroszewice 

zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów 

pochodzenia zwierzęcego 

 

 

          Na podstawie art. 49 ust.12 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1539 z późn. zm. ) w związku z 

§ 12 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie 

rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia 

szacowania (Dz. U. z  2009 roku Nr 142 poz.1161) zarządzam co następuje:  

 

 

§ 1. Powołuję na rzeczoznawców do szacowania na terenie Gminy Sieroszewice zwierząt oraz 

zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w 

rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz i sprzętu 

następujące osoby: 

   1.   Stanisław Płomiński  - zam. Masanów  

   2.   Jan Kubik – zam. Parczew  

   3.  Jerzy Kucharski –  zam. Latowice  

   4.  Damian Szkudlarek – zam. Latowice   

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 205/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 października 

2016r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z 

nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  



UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Nr 241/2016 

 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 3 marca 2017 roku. 

 

w sprawie: powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie Gminy Sieroszewice 

zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów 

pochodzenia zwierzęcego 

 

  Na podstawie wniosku powiatowego lekarza weterynarii o powołanie rzeczoznawców 

do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej 

produktów pochodzenia zwierzęcego,  zgodnie z  art.  49 ust.12 ustawy z dnia 11 marca 2004 

roku o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz.U. z 2014 r.  

poz. 1539 z późn. zm.) w związku z  § 12  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi 

z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego 

lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania wójt gminy powołuje i odwołuje 

rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji 

Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz informuje o tym fakcie 

powiatowego lekarza weterynarii.  

W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione. 

 

 

 


