
Informacja w sprawie powo ania na rzeczoznawców
do przeprowadzenia szacowania.

Burmistrz I owej informuje, e zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza
weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane s  wnioski
osób zainteresowanych funkcj  rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania odszkodowania z
tytu u zbycia lub poddania ubojowi zwierz t  (wymienionych w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca
2009 r. o ochronie zdrowia zwierz t oraz zwalczaniu chorób zaka nych zwierz t (Dz. U. Nr 213, poz.
1342) z nakazu organów I instancji weterynaryjnej oraz za zwierz ta pad e w wyniku zastosowania
zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zaka nych zwierz t podlegaj cych
obowi zkowi zwalczania.
Rzeczoznawcami mog  by  osoby, które:
1) posiadaj  wykszta cenie rolnicze wy sze lub rednie lub
2) uko czy y studia podyplomowe w zakresie zwi zanym z rolnictwem, lub
3) posiadaj  co najmniej wykszta cenie rednie inne ni  rolnicze i co najmniej 3-letni sta  pracy w

gospodarstwie rolnym, lub
4) uko czy y co najmniej zasadnicz  szko  zawodow  lub dotychczasow  szko  zasadnicz

kszta ce w zawodach rolniczych i posiadaj  co najmniej 3-letni sta  pracy w gospodarstwie
rolnym, lub

5) uko czy y zasadnicz  szko  zawodow  lub dotychczasow  szko  zasadnicz  kszta ce w
zawodach innych ni  rolnicze i posiadaj  co najmniej 5-letni sta  pracy w gospodarstwie rolnym,

6) maj  miejsce zamieszkania na terenie miasta lub gminy I owa.
Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona
produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien posiada  wiedz  praktyczn  w tym
zakresie.
Do wniosku o powo anie na rzeczoznawc  do przeprowadzenia szacowania zwierz t do cza si :
1) kopie dokumentów potwierdzaj cych wykszta cenie kandydata na rzeczoznawc ;
2) o wiadczenie kandydata na rzeczoznawc  o posiadanym sta u pracy w gospodarstwie rolnym -

je eli jest wymagany;
3) o wiadczenie kandydata na rzeczoznawc  o posiadanym do wiadczeniu w prowadzeniu

gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - je eli
jest wymagane.

Rzeczoznawcy przys uguje wynagrodzenie za godzin  szacowania w wysoko ci 1/120 przeci tnego
miesi cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw bez wyp at nagród z zysku za rok
poprzedni og aszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w
Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wyp aca
powiatowy lekarz weterynarii ze rodków przeznaczonych corocznie w ustawie bud etowej na
zwalczanie chorób zaka nych zwierz t.

Wnioski nale y sk ada  w Sekretariacie Urz du Miejskiego w I owej lub drog  pocztow  na adres:
Urz d Miejski w I owej ul. eromskiego 27, 68-120 I owa.

Druki wniosków i o wiadcze  do pobrania na stronie internetowej www.bip.ilowa.pl lub w pokoju nr
2 Urz du Miejskiego w I owej ul. eromskiego 25 (wej cie od podwórza).

http://www.bip.ilowa.pl


       I owa, dnia ………………………..

 Burmistrz I owej

W n i o s e k

na kandydata na rzeczoznawc  do przeprowadzania szacowania

Imi  i Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Adres do korespondencji:

Informacje o wykszta ceniu:

                                                                                                        Podpis

…...............................................

Do wniosku nale y za czy :
- kopie dokumentów potwierdzaj cych wykszta cenie kandydata,
- o wiadczenie kandydata o posiadaniu sta u pracy w gospodarstwie rolnym – je eli jest
wymagany,
- o wiadczenie kandydata o  posiadanym do wiadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa
rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – je eli jest
wymagane.

Nr telefonu (nie jest wymagane)     ......................................................................



owa, dnia ………………….
………………………….
            (Imi  i nazwisko)

………………………………………
                  (adres)

……………………………………….

WIADCZENIE
(Wype nia kandydat na rzeczoznawc , który nie posiada wykszta cenia wy szego lub redniego

rolniczego)

wiadczam, e posiadam …………………………………. letni sta
pracy w gospodarstwie rolnym.

                                                                  Podpis: ….............................................



owa, dnia ………………….

………………………….
            (Imi  i nazwisko)

………………………………………
                  (adres)

……………………………………….

WIADCZENIE
(Wype nia kandydat ubiegaj cy si  na rzeczoznawc  w przypadku szacowania w gospodarstwie

rolnym, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi)

wiadczam, e posiadam  do wiadczenie w prowadzeniu gospodarstwa
rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi.

                                                                  Podpis: ….............................................


