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1161
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 30 lipca 2009 r.
w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii
do przeprowadzenia szacowania
Na podstawie art. 49 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

kowo posiadaç wiedz´ praktycznà w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.
3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, mogà
wystàpiç równie˝:

1) tryb powo∏ywania i odwo∏ywania rzeczoznawców;

1) so∏tys lub

2) wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego rzeczoznawców;

2) izba rolnicza, lub

3) sposób ustalania wysokoÊci wynagrodzenia przys∏ugujàcego rzeczoznawcom i jego wyp∏aty;

4) organizacja spo∏eczno-zawodowa rolników, lub

4) szczegó∏owy tryb i sposób szacowania zwierzàt
oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierz´cego
w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierz´cego, jaj wyl´gowych i pasz, zwanych
dalej „produktami”, oraz sprz´tu, w tym sposób
dokumentowania przeprowadzonych czynnoÊci.
§ 2. 1. Rzeczoznawc´ wójt (burmistrz, prezydent
miasta) powo∏uje spoÊród osób, które:
1) posiadajà wykszta∏cenie rolnicze wy˝sze lub Êrednie lub
2) ukoƒczy∏y studia podyplomowe w zakresie zwiàzanym z rolnictwem, lub
3) posiadajà co najmniej wykszta∏cenie Êrednie inne
ni˝ rolnicze i co najmniej 3-letni sta˝ pracy
w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukoƒczy∏y co najmniej zasadniczà szko∏´ zawodowà lub dotychczasowà szko∏´ zasadniczà kszta∏càce w zawodach rolniczych i posiadajà co najmniej
3-letni sta˝ pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukoƒczy∏y zasadniczà szko∏´ zawodowà lub dotychczasowà szko∏´ zasadniczà kszta∏càce w zawodach innych ni˝ rolnicze i posiadajà co najmniej
5-letni sta˝ pracy w gospodarstwie rolnym,
6) majà miejsce zamieszkania na terenie gminy obj´tej w∏aÊciwoÊcià miejscowà wójta (burmistrza,
prezydenta miasta)
— i które z∏o˝y∏y wniosek o powo∏anie na rzeczoznawc´.
2. W przypadku szacowania w gospodarstwach
rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodat———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

3) zwiàzek zawodowy rolników, lub

5) izba gospodarcza o zasi´gu krajowym, utworzona
przez grupy producentów rolnych i ich zwiàzki
oraz przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç
przetwórczà lub handlowà w zakresie produktów
lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach, lub
6) grupa producentów rolnych i ich zwiàzek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraç:
1) imi´ i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji;
4) informacje o wykszta∏ceniu.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza si´:
1) kopie dokumentów potwierdzajàcych wykszta∏cenie kandydata na rzeczoznawc´;
2) oÊwiadczenie kandydata na rzeczoznawc´ o posiadanym sta˝u pracy w gospodarstwie rolnym — je˝eli jest wymagany;
3) oÊwiadczenie kandydata na rzeczoznawc´ o posiadanym doÊwiadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja
metodami ekologicznymi — je˝eli jest wymagane.
§ 3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) pisemnie
powiadamia powiatowego lekarza weterynarii o powo∏aniu rzeczoznawców, którzy majà miejsce zamieszkania na terenie gminy obj´tej w∏aÊciwoÊcià
miejscowà wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
§ 4. 1. Rzeczoznawcy przys∏uguje wynagrodzenie
za godzin´ szacowania w wysokoÊci 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”.
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2. Wynagrodzenie okreÊlone w ust. 1 wyp∏aca powiatowy lekarz weterynarii ze Êrodków przeznaczonych corocznie w ustawie bud˝etowej na zwalczanie
chorób zakaênych zwierzàt.

3) ras´ i typ u˝ytkowy — w przypadku jaj wyl´gowych pozyskanych od kur, kaczek, g´si, indyków,
perlic, przepiórek, kuropatw, ba˝antów lub strusi
(Struthio camelus);

3. Wyp∏aty wynagrodzenia dokonuje si´ w formie
bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany
przez rzeczoznawc´, albo w formie gotówkowej —
w kasie powiatowego inspektoratu weterynarii.

4) aktualnà cen´ rynkowà w dniu szacowania oraz
informacje okreÊlone w przepisach w sprawie
zbierania danych rynkowych.

§ 5. 1. Powiatowy lekarz weterynarii niezw∏ocznie
po wyznaczeniu rzeczoznawcy z prowadzonej przez
siebie listy rzeczoznawców, którzy majà miejsce zamieszkania na terenie obj´tym w∏aÊciwoÊcià miejscowà tego lekarza, powiadamia go o miejscu i terminie
przeprowadzenia szacowania.
2. Wyznaczajàc miejsce i termin przeprowadzenia
szacowania, bierze si´ pod uwag´ wymagania dotyczàce szacowania okreÊlone w § 6 ust. 1, § 7 ust. 1
oraz § 8 ust. 1.
3. Rzeczoznawca przed ka˝dym przystàpieniem do
szacowania sk∏ada powiatowemu lekarzowi weterynarii, w formie pisemnej, oÊwiadczenie, ˝e nie zachodzà okolicznoÊci, o których mowa w art. 24 Kodeksu
post´powania administracyjnego.
§ 6. 1. Szacowanie zwierzàt powinno nastàpiç
przed zabiciem lub poddaniem ubojowi zwierz´cia
z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, a w przypadku zwierz´cia pad∏ego w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez ten organ — niezw∏ocznie
po jego padni´ciu.
2. WartoÊç rynkowà zwierz´cia podlegajàcego szacowaniu ustala si´, uwzgl´dniajàc:
1) w przypadku zwierzàt rzeênych — gatunek, mas´,
kondycj´ i wiek zwierz´cia;
2) w przypadku zwierzàt wpisanych do ksiàg lub rejestrów hodowlanych — gatunek, mas´, kondycj´,
wartoÊç hodowlanà lub u˝ytkowà oraz wiek zwierz´cia;
3) w przypadku ryb — gatunek, iloÊç, mas´ oraz wartoÊç hodowlanà lub u˝ytkowà;
4) dokumentacj´ hodowlanà oraz dokumenty poÊwiadczajàce cen´ zakupu zwierz´cia, je˝eli dokumenty te by∏y wystawione i mo˝liwe jest ich uzyskanie dla celów szacowania;
5) aktualnà cen´ rynkowà zwierz´cia w dniu szacowania oraz informacje okreÊlone w przepisach
w sprawie zbierania danych rynkowych.
§ 7. 1. Szacowanie produktów powinno nastàpiç
przed ich zniszczeniem z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej.
2. WartoÊç rynkowà produktów podlegajàcych
szacowaniu ustala si´, uwzgl´dniajàc ich:

§ 8. 1. Szacowanie sprz´tu powinno nastàpiç
przed jego zniszczeniem z nakazu organu Inspekcji
Weterynaryjnej.
2. WartoÊç rynkowà sprz´tu podlegajàcego szacowaniu ustala si´, uwzgl´dniajàc jego:
1) stopieƒ zu˝ycia lub stopieƒ amortyzacji;
2) jakoÊç;
3) aktualnà cen´ rynkowà w dniu szacowania albo
aktualnà cen´ rynkowà sprz´tu o podobnych parametrach i jakoÊci.
§ 9. 1. W przypadku nienale˝ytego wykonywania
szacowania przez rzeczoznawc´, powiatowy lekarz
weterynarii mo˝e wyznaczyç innego rzeczoznawc´.
2. Za czynnoÊci szacowania przeprowadzone
w sposób nienale˝yty rzeczoznawcy nie przys∏uguje
wynagrodzenie.
§ 10. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odwo∏uje rzeczoznawc´:
1) na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, je˝eli rzeczoznawca:
a) przesta∏ spe∏niaç warunek, o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 6,
b) przeprowadza szacowanie w sposób niezgodny
z § 6—8;
2) na wniosek rzeczoznawcy.
2. Do powiadamiania o odwo∏aniu rzeczoznawców stosuje si´ odpowiednio przepis § 3.
3. Powiatowy lekarz weterynarii skreÊla rzeczoznawc´ z prowadzonej przez siebie listy rzeczoznawców niezw∏ocznie po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o jego odwo∏aniu.
§ 11. 1. Z szacowania powiatowy lekarz weterynarii sporzàdza protokó∏ szacowania, zawierajàcy:
1) imiona i nazwiska osób przeprowadzajàcych szacowanie;
2) miejsce i dat´ oraz czas rozpocz´cia i zakoƒczenia
szacowania;
3) opis zwierz´cia, produktów lub sprz´tu, podlegajàcych szacowaniu;

1) iloÊç;

4) wyszczególnienie kwot szacowania ustalonych
przez poszczególnych rzeczoznawców i powiatowego lekarza weterynarii;

2) jakoÊç;

5) podpisy osób bioràcych udzia∏ w szacowaniu.
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2. Wzór protoko∏u szacowania zwierzàt jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
3. Wzór protoko∏u szacowania produktów lub
sprz´tu jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 12. 1. Rzeczoznawcy umieszczeni na liÊcie rzeczoznawców prowadzonej przez powiatowego lekarza
weterynarii na podstawie przepisów dotychczasowych zachowujà prawo do wykonywania czynnoÊci
szacowania do czasu wpisania ich na list´ rzeczoznawców prowadzonà przez powiatowego lekarza
weterynarii na podstawie niniejszego rozporzàdzenia.
2. Powiatowy lekarz weterynarii sk∏ada, w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. 1, wniosek o powo∏anie na rzeczoznawc´.

Poz. 1161

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powo∏uje
rzeczoznawc´ w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia
wniosku, o którym mowa w ust. 2. Przepis § 3 stosuje
si´ odpowiednio.
4. Powiatowy lekarz weterynarii niezw∏ocznie po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia o powo∏aniu
rzeczoznawcy wpisuje go na prowadzonà przez siebie
list´ rzeczoznawców.
§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu powo∏ywania i odwo∏ywania rzeczoznawców, ich
kwalifikacji i wysokoÊci przys∏ugujàcego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania
(Dz. U. Nr 89, poz. 591).
§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zalewski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. (poz. 1161)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

