
Zarz~dzenie Nr 59 

Wojta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 18 Iistopada 2016 roku 

w sprawie powolania rzeczoznawcow do szacowania na terenie Gminy Nowe Miasto, 
zwierz~t oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktow 
pochodzenia zwierz~cego w rozumieniu przeplsow 0 produktach pochodzenia 
zwierz~cego, jaj wyl~gowych i pasz oraz sprz~tu. 

Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporz~dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 
2009 r. w sprawie rzeczoznawc6w wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do 
przeprowadzenia szacowania (Oz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) w zwi~ku z art. 49 ust. 12 
ustawy z dnia 11 marc a 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierz~t oraz zwalczaniu chor6b 
zakainych zwierz~t (Dz. U. z 2014, poz. 1539 ze zm.) 

W6jt Gminy Nowe Miasto 
zarzC\dza, co nast~puje: 

§ 1. Powolujy rzeczoznawc6w do przeprowadzenia szacowania, na terenie gminy Nowe 
Miasto, zwierz~t oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produkt6w 
pochodzenia zwierzycego w rozumieniu przepis6w 0 produktach pochodzenia zwierzycego, 
jaj wylygowych i pasz oraz sprzytu, w tym sposobu dokumentowania przeprowadzonych 
czynnosci nastypuj~ce osoby: 

1. Wi~cek 16zef zam. Anielin 
2. Ciosek Stanislaw zam. Goscimin Wielki, 
3. Wydrowski Ryszard zam. Modzele Bartlomieje, 
4. Leszczynski Andrzej zam. Wladyslawowo. 

§ 2. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Uzasadnienie 

do Zarz~dzenia W6jta Gminy Nowe Miasto nr 59 z dnia 18.11.2016 roku. 

Zgodnie z art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia 
zwierz~t oraz zwa1czaniu chor6b zakaznych zwierz~t (Dz. U. z 2014, poz. 1539 ze zm.), w 
zwi¥ku z § 12 ust. 3 Rozporz~dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 
r. w sprawie rzeczoznawc6w wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do 
przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) W6jt Gminy powoluje 
rzeczoznawc6w do przeprowadzenia szacowania zwierz~t oraz zniszczonych z nakazu organu 
Inspekcji Weterynaryjnej produkt6w pochodzenia zwierzycego w rozumieniu przepis6w 0 

produktach pochodzenia zwierzycego, jaj wylygowych i pasz oraz sprzytu, w tym sposobu 
dokumentowania przeprowadzonych czynnosci. Obowi~zek powolania rzeczoznawcy wynika 
wprost z przepis6w prawa i nastypujy na wniosek rzeczoznawcy. 

Wnioski takie zostaly zlozone przez osoby wymienione w Zarz~dzeniu, kt6rzy 
spelniaj~ wymogi nalozone przepisami st~d koniecznym i celowym bylo powolanie tych os6b 
na rzeczoznawc6w. 


