
ZARZĄDZENIE NR 103/2021 
BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 5 listopada 2021 r. 

w sprawie powołania rzeczoznawców  do czynności szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych 
ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów 

nakazanych przez te organy, zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia 
zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz 

sprzętu 

Na podstawie art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt ( t.j. DZ. U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi 
z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii  do 
przeprowadzania  szacowania( t.j. Dz. U. 2009r. Nr 142, poz. 1161) zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję niżej wymienione osoby na rzeczoznawców do czynności szacowania wartości rynkowej 
zwierząt zabitych lub padłych albo poddanych ubojowi jak również zniszczonych produktów pochodzenia 
zwierzęcego z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo zwierząt padłych w wyniku zastosowania zabiegów 
nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz sprzętu na terenie Gminy Drzewica: 

1. P. Marek Sarwa,       zam. Krzczonów 50 , tel; 609 826 499 

2. P. Stanisław Barul,             zam. Radzice Duże 13,      tel; 601 268 121 

3. P. Sławomir Jakóbczyk,     zam. Świerczyna 21,  tel; 660 072 212 

4. P. Paweł Małek,                  zam. Domaszno 153 ,        tel; 697 957 308 

§ 2. Powołani rzeczoznawcy mają za zadanie (na wniosek powiatowego lekarza weterynarii) szacowanie 
wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej lub 
padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
podlegających obowiązkowi zwalczania oraz sprzętu z terenu Gminy Drzewica. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 67/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewicy z dnia 10.11.2016 w sprawie 
powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości  zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organu 
Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy, 
zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów 
o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Drzewicy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 6. Zarządzenie podlega  ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drzewica oraz na tablicach 
informacji Urzędu Gminy Drzewica. 

 

   

Burmistrz Drzewicy 
 
 

Janusz Reszelewski 
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