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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 marca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności
kontrolnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, 

poz. 1051, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wzoru imien-

nego upoważnienia do wykonywania czynności kon-

trolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 oraz z 2010 r. Nr 39, 
poz. 220) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.  Określa się wzór imiennego upoważnienia 
do wykonywania czynności kontrolnych 
w ramach kontroli na miejscu, o której mowa 
w art. 31a ust. 1 ustawy, wydawanego przez 
powiatowego lekarza weterynarii, stanowią-
cy załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

2)  załącznik nr 3  do rozporządzenia otrzymuje brzmie-
nie określone w załączniku do niniejszego rozpo-
rządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami admini-
stracji rządowej — rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne, 
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1—3 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. 
Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. 
Nr 54, poz. 278.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 30 marca 2011 r. (poz. 414)

WZÓR

AWERS
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REWERS

Opis techniczny:

1) upoważnienie ma formę kartki papieru laminowanej błyszcząco;
2) wymiary — 120 × 105 mm;
3) gramatura papieru — 220 g/m2.




