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!@i.     94-36394l,15.  ,-ax.     /3.4-3633ii3 ZARZADZENIE NR  181/2017
BUin4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 24 paZdziemika 2017 r.

w    sprawie    powolania    komisji    stalej    do    spraw    oszacowania    strat   w    pasiece
spowodowanych wytruciem pszcz6I

Na podstawie art.  6 i art.  7 ust.  1  pkt  1   ustarvy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorzadzie

gminnym  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.),  art.  2  pkt  1  lit.  h ustarvy  z  dnia  29  czervca 2007  r.  o
organizacji hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich (Dz. U.  z 2007 r. Nr  133, poz.  921;
zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr  171, poz.  1056, z2009r. Nr223, poz.  1775, z 2010 r. Nr  127, poz.
857, z 2011  r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2016 r. poz. 2260) oraz   art.  1  pkt 3 ustarvy z dnia21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2017 r. poz.  1840), zarzadza sis) co nastepuje:

?1.  W zwiqzku ze  zglaszaniem  strat w pasiekach na terenie  gminy Drawsko  Pomorskie
spowodowanych w)rfruciem pszcz6I powofuje sis stalq komisje do ustalania ubytku pszcz6I w
pasiece w skladzie:

1 )  Przewodniczapy Komisji - przedstawiciel Urzedu Miej skiego w Drawsku Pomorskim;
2)   Czlonek Komisji - przedstawiciel Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin i

Nasiennictwa Oddzial w Drawsku Pomorskim,
3)   Czlonek Komisji- przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Drawsku

Pomorskim,
4)   Czlonek Komisji- przedstawiciel Polskiego Zwiqzku Pszczelarskiego w Drawsku

Pomorskim.

?2. Do zadah komisji, o kt6rej mowa w §1, naleZy w szczeg61noSci:
1)   okreSlenie lvygladu pszcz6I i objaw zatrucia,
2)   okreSlenie stopnia ubytku pszcz6I i oszacowanie rozmiaru poniesionych strat, a takze

ustalenie   zwiqzku   przyczynowego   miedzy   lvykonanym   zabiegiem   a   zatruciem
pszcz6I,

3)  na  Zyczenie  poszkodowanego  pobranie  pr6bki  zatrutych  pszcz6I,  pr6bki  ziemi  z
opylonej lub opryskanej plantacji i pr6bki roSlin opylonych lub opryskanych,

4)   sporzadzenie protokolu w sprawie zatrucia pszcz6I.

?3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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