
ZARZĄDZENIE NR 53/2018
WÓJTA GMINY PRZEROŚL

z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie  powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie gminy Przerośl, zwierząt oraz 
zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego 

w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu.

Na podstawie  art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 
z póź. zm.) oraz art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z póź. zm.) w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez 
powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję dotychczasowych rzeczoznawców (Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 27 września 2016r.) do 
przeprowadzenia szacowania, na terenie gminy Przerośl, zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji 
Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia 
zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu, w tym sposobu dokumentowania przeprowadzonych 
czynności w osobach: 

1) Wacław Mentel , zam. Krzywólka , Gm.Przerośl,

2) Zdzisław Szymaszko, zam. Zusenko, Gm. Przerośl.

§ 2. Powołuję na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania, na terenie gminy Przerośl, zwierząt oraz 
zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu 
przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu, w tym sposobu 
dokumentowania przeprowadzonych czynności następujące osoby: 

1) Wojciech Rubin, zam. Przełomka, Gm.Przerośl,

2) Waldemar  Woliński, zam. Krzywólka, Gm. Przerośl,

3) Adam Aneszko, zam. Przełomka, Gm. Przerośl.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 września 2016r. w sprawie 
powołania na rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczenia z nakazu organu Inspekcji 
Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Sławomir Renkiewicz
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