
          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. 

Poz. 1262 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 2 sierpnia 2016 r. 

w sprawie warunków przekazywania i wprowadzania informacji do centralnej bazy danych 

Na podstawie art. 13a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki przekazywania i wprowadzania do centralnej bazy danych, o której mowa 

w art. 39 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określającego, na podsta-

wie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie 

w sprawie paszportu konia) (Dz. Urz. UE L 59 z 03.03.2015, str. 1), zwanej dalej „centralną bazą danych”, informacji, 

o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanych dalej 

„informacjami”. 

§ 2. Informacje przekazuje się za pośrednictwem: 

1) systemu teleinformatycznego; 

2) informatycznych nośników danych. 

§ 3. Podmiot prowadzący centralną bazę danych: 

1) zapewnia podmiotom, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfi-

kacji i rejestracji zwierząt, oraz, w przypadku określonym w art. 14a ust. 3 tej ustawy, podmiotowi upoważnionemu 

możliwość wprowadzania informacji bezpośrednio do centralnej bazy danych, w przypadku korzystania z systemu te-

leinformatycznego; 

2) umieszcza na stronie internetowej tego podmiotu formularz służący do wprowadzania informacji, które po skopiowa-

niu na informatyczny nośnik danych oraz po dostarczeniu nośnika do podmiotu prowadzącego centralną bazę danych 

będą wprowadzane bezpośrednio do tej bazy; 

3) sprawdza we współpracy z podmiotem przekazującym informacje do centralnej bazy danych poprawność przekazy-

wanych informacji, tak aby informacje zawarte w rejestrach koniowatych były dostępne w centralnej bazie danych 

w ciągu 7 dni od dnia wprowadzenia tych informacji do rejestru koniowatych lub dokonania zmiany w tym rejestrze. 

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

. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1906). 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. 

w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych (Dz. U. poz. 1355), które na podstawie art. 4 ustawy z dnia 

11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 588) traci moc z dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia. 




