DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 marca 2015 r.
Poz. 453
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych
Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli na miejscu,
o której mowa:
1)

w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, wydawanego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)

w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, wydawanego przez powiatowego lekarza weterynarii, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rolnictwo oraz rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).
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Poz. 453
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2015 r. (poz. 453)

Załącznik nr 1

WZÓR
AWERS

LOGO
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

fotografia
24 × 18 mm

UPOWAŻNIENIE nr ….
DO WYKONYWANIA
CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308) upoważniam Panią/Pana
...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

legitymującą(-cego) się dowodem osobistym seria ..................... numer ............................
zatrudnioną(-nego) w ........................................................................................................
...........................................................................................................................................
do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli na miejscu, o której mowa
w art. 37 ust. 1 tej ustawy.
Zakres i miejsce wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli na miejscu,
o której mowa w art. 37 ust. 1 tej ustawy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Upoważnienie jest ważne od dnia wystawienia do dnia ...................................................
(pieczęć imienna i podpis
Prezesa Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa)

Wystawiono:
miejscowość: ....................................... data: ......................................
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Informacja:

Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych
w ramach kontroli na miejscu, o której mowa w art. 37 ust. 1 tej ustawy, mają prawo do:
1)

wstępu na teren gospodarstwa rolnego;

2)

dostępu do zwierząt;

3)

żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

4)

wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich
odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

5)

pobierania próbek do badań;

6)

żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych.

Opis techniczny:
1) upoważnienie ma formę kartki papieru laminowanej;
2) wymiary minimalne – 117 × 88 mm.
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Załącznik nr 2

WZÓR
AWERS

Inspekcja Weterynaryjna
LOGO
Inspekcji
Weterynaryjnej

fotografia
24 × 18 mm

UPOWAŻNIENIE nr ….
DO WYKONYWANIA
CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308) upoważniam Panią/Pana
...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

legitymującą(-cego) się legitymacją służbową numer ......................................................
oraz odznaką identyfikacyjną numer ................................................................................
zatrudnioną(-nego) w ........................................................................................................
...........................................................................................................................................
do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli na miejscu, o której mowa
w art. 38 ust. 2 tej ustawy.
Zakres i miejsce wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli na miejscu,
o której mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Upoważnienie jest ważne od dnia wystawienia do dnia ...................................................
(pieczęć imienna i podpis
powiatowego lekarza weterynarii)

Wystawiono:
miejscowość: ....................................... data: ......................................
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Informacja:

Zgodnie z art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli na miejscu, o której mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy, mają prawo do:
1)

wstępu na teren gospodarstwa rolnego, w tym do pomieszczeń i miejsc związanych z utrzymywaniem lub przebywaniem zwierząt;

2)

dostępu do zwierząt;

3)

pobierania próbek do badań;

4)

żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

5)

wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich
odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

6)

żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych.

Opis techniczny:
1) upoważnienie ma formę kartki papieru laminowanej;
2) wymiary minimalne – 117 × 88 mm.
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