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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 21 stycznia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci i sposobu pobierania op∏at zwiàzanych
z identyfikacjà i rejestracjà konia, wydaniem i dor´czeniem paszportu konia lub jego duplikatu
i op∏at za czynnoÊci zwiàzane z wydawaniem i dor´czaniem paszportów byd∏a lub ich duplikatów
Na podstawie art. 15 ust. 2 oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierzàt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie wysokoÊci
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

i sposobu pobierania op∏at zwiàzanych z identyfikacjà
i rejestracjà konia, wydaniem i dor´czeniem paszportu konia lub jego duplikatu i op∏at za czynnoÊci zwiàzane z wydawaniem i dor´czaniem paszportów byd∏a
lub ich duplikatów (Dz. U. Nr 132, poz. 917 oraz
z 2008 r. Nr 94, poz. 602) za∏àcznik otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2009 r. (poz. 138)

WYSOKOÂå OP¸AT ZA DOKONANIE OPISU S¸OWNEGO I GRAFICZNEGO KONIA,
ZIDENTYFIKOWANIE KONIA W PRZYPADKU KONI PE¸NEJ KRWI ANGIELSKIEJ,
KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ, KONI RASY K¸USAK ORAZ KUCÓW SZETLANDZKICH,
ZAREJESTROWANIE KONIA, WYDANIE PASZPORTU KONIA LUB JEGO DUPLIKATU, DOKONANIE ZMIAN
W REJESTRZE KONIOWATYCH, DOR¢CZENIE PASZPORTU KONIA LUB JEGO DUPLIKATU,
CZYNNOÂCI ZWIÑZANE Z WYDAWANIEM PASZPORTÓW BYD¸A LUB ICH DUPLIKATÓW
ORAZ ZA DOR¢CZENIE PASZPORTU BYD¸A LUB JEGO DUPLIKATU

Lp.

Rodzaj czynnoÊci

WysokoÊç op∏aty
w z∏otych

1

dokonanie opisu s∏ownego i graficznego konia

31,30

2

zidentyfikowanie konia w przypadku koni pe∏nej krwi angielskiej, koni czystej krwi
arabskiej, koni rasy k∏usak oraz kuców szetlandzkich

23,69

3

zarejestrowanie konia

33,80

4

wydanie paszportu konia

5

wydanie duplikatu paszportu konia

6

dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

5,40

7

wydanie paszportu byd∏a

1,33

8

wydanie duplikatu paszportu byd∏a

1,33

9

dor´czenie przesy∏ki poleconej
za potwierdzeniem odbioru zawierajàcej
wydany paszport lub paszporty konia lub
byd∏a, lub duplikat lub duplikaty paszportów
konia lub byd∏a*)

2,70
81,00

o masie do 50 g

5,55

o masie ponad 50 g do 100 g

5,75

o masie ponad 100 g do 350 g

5,90

o masie ponad 350 g do 500 g

6,50

o masie ponad 500 g do 1 000 g

8,90

o masie ponad 1 000 g do 2 000 g

10,40

———————
*) Niezale˝nie od liczby paszportów lub duplikatów paszportów.

