
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r.

Poz. 690

RozpoRządzenie
MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1)

z dnia 27 maja 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania 
zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 
(Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków 
hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej 
zwierząt (Dz. U. Nr 122, poz. 787, z późn. zm.3)) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w pkt 5 dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) ardenów polskich;”;

2)  pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) Tomasza Strzyża z Kwiatkowic – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej AS;”;

3)  dodaje się pkt 29 w brzmieniu:

„29) Józefa Jasinę z Lublina – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej LUBELKA.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. Z. Szalczyk

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz. 1775, z 2010 r. Nr 127, 
poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 50 i Nr 118, poz. 993, z 2010 r. Nr 39, poz. 209 
i Nr 236, poz. 1561, z 2011 r. Nr 99, poz. 574 oraz z 2013 r. poz. 105.




