DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r.
Poz. 884
Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1)
z dnia 2 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego,
wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem
i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów
Na podstawie art. 15 ust. 4 oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z 2009 r. Nr 116, poz. 976 oraz z 2012 r. poz. 1529) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłat za czynności
związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz
z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. Nr 207, poz. 1598) załącznik otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

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).
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(Dz. U. poz. 1529).

*) Niezależnie od liczby paszportów lub duplikatów paszportów.
**) Zgodnie z cennikiem usług pocztowych placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
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wydanie paszportu koniowatego
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o masie ponad 1000 g do 2000 g

zarejestrowanie koniowatego
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zidentyfikowanie konia w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi
arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich
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53,50

o masie ponad 350 g do 1000 g

słowny i graficzny opis koniowatego
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słowny i graficzny opis koniowatego oraz elektroniczna identyfikacja koniowatego
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Wysokość opłaty w złotych
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o masie do 350 g

elektroniczna identyfikacja koniowatego

Rodzaj czynności
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WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z IDENTYFIKACJĄ I REJESTRACJĄ KONIOWATEGO, WYDANIEM I DORĘCZENIEM PASZPORTU
KONIOWATEGO LUB JEGO DUPLIKATU ORAZ Z WYDAWANIEM I DORĘCZANIEM PASZPORTÓW BYDŁA LUB ICH DUPLIKATÓW

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 2 lipca 2013 r. (poz. 884)
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