
 
 

 

Dolsk, dnia  …………………… r. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 

Plac Wyzwolenia 4 

63-140 Dolsk 

 

 

WNIOSEK O POWOŁANIE NA RZECZOZNAWCĘ 

do szacowania zwierząt padłych w wyniku zastosowania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych 

nakazanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu 

tego organu, a także zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia 

zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu. 

 

 

 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 

Adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

Adres do korespondencji .............................................................................................................. 

Numer telefonu ............................................................................................................................ 

 

Informacja o kandydacie na rzeczoznawcę: 

 

 posiadam wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie 

 ukończyłam/em studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem 

 posiadam co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni 

staż pracy w gospodarstwie rolnym 

 ukończyłam/em co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę 

zasadniczą, kształcącą w zawodach rolniczych i posiadam co najmniej 3-letni staż 

pracy w gospodarstwie rolnym 

 ukończyłam/em zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą 

kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadam co najmniej 5-letni staż pracy 

w gospodarstwie rolnym 

 moje miejsce zamieszkania znajduje się na terenie gminy objętej własnością 

miejscową Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.  

(właściwe zaznaczyć X ) 

 



Ukończyłem/łam szkołę ………………………………………………………………………... 

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

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

 

Informacja o gatunkach zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie kandydata na 

rzeczoznawcę:…………………………………………………………………………………... 

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

 

Informacja jest zgodna z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii do przeprowadzenia szacowania z dnia 30 lipca 2009 r. 

(Dz. U. 2009 r. Nr 142, poz. 1161)  

 

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej  

z art. 233  Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań. 

 

 

 

 

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

                                                                                                (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załączniki:  

1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę. 

2. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest 

wymagane.  

3. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeśli jest wymagane. 

 


