
Na podstawie art. 7 ust. 27 pkt 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o In-
spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752,
z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129,
poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç op∏at za
czynnoÊci zwiàzane z oznakowaniem, wydawaniem
paszportów zwierzàt i ksiàg rejestracji.

§ 2. WysokoÊç op∏at, o których mowa w § 1, jest
okreÊlona w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 3. Przepisy rozporzàdzenia, w zakresie dotyczà-
cym op∏at za czynnoÊci zwiàzane z oznakowaniem by-
d∏a, stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokoÊci op∏at za czynnoÊci zwiàzane z oznakowaniem zwierzàt.

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 19 grudnia 2002 r. (poz. 1884)

WYSOKOÂå OP¸AT ZA CZYNNOÂCI ZWIÑZANE Z OZNAKOWANIEM, WYDAWANIEM PASZPORTÓW
ZWIERZÑT I KSIÑG REJESTRACJI

Lp. Rodzaj czynnoÊci WysokoÊç op∏aty w z∏

1 2 3

1. wydanie kolczyka dla:

a) byd∏a 1,91 za kolczyk

b) owcy 1,50 za kolczyk

c) kozy 1,50 za kolczyk

d) Êwini 1,09 za kolczyk

e) jelenia utrzymywanego w warunkach fermowych 1,55 za kolczyk

f) daniela utrzymywanego w warunkach fermowych 1,55 za kolczyk

2. wydanie duplikatu kolczyka:

a) byd∏a 1,91 za kolczyk

b) owcy 1,50 za kolczyk

c) kozy 1,50 za kolczyk

d) Êwini 1,09 za kolczyk

e) jelenia utrzymywanego w warunkach fermowych 1,55 za kolczyk

f) daniela utrzymywanego w warunkach fermowych 1,55 za kolczyk

3. wydanie paszportu:

a) byd∏a 1,13 za paszport

b) konia 5,75 za paszport

4. wykonanie opisu graficznego i s∏ownego konia 50,00 za opis graficzny 
i s∏owny konia
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5. wydanie duplikatu paszportu:

a) byd∏a 1,13 za duplikat 
paszportu

b) konia 5,75 za duplikat 
paszportu

6. wydanie dodatkowych kartek paszportu:

a) konia 0,20 za kartk´

7. wydanie ksi´gi rejestracji:

a) byd∏a 2,25 za ksi´g´

b) owiec 2,25 za ksi´g´

c) kóz 2,25 za ksi´g´

d) Êwiƒ 2,25 za ksi´g´

e) jeleni utrzymywanych w warunkach fermowych 2,25 za ksi´g´

f) danieli utrzymywanych w warunkach fermowych 2,25 za ksi´g´

8. wydanie dodatkowych kartek ksi´gi rejestracji:

a) byd∏a 0,20 za kartk´

b) owiec 0,20 za kartk´

c) kóz 0,20 za kartk´

d) Êwiƒ 0,20 za kartk´

e) jeleni utrzymywanych w warunkach fermowych 0,20 za kartk´

f) danieli utrzymywanych w warunkach fermowych 0,20 za kartk´



Szanowni Paƒstwo!

ZAK¸AD WYDAWNICTW I POLIGRAFII CENTRUM OBS¸UGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW informuje,
˝e stosownie do art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718), urz´dy terenowe organów administracji rzàdowej oraz organów samorzàdu terytorialnego
zobowiàzane sà do prowadzenia zbiorów Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B i udost´pniania
nieodp∏atnie do powszechnego wglàdu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i godzinach pracy urz´dów.

Prenumerat´ rocznà oraz egzemplarze bie˝àce i archiwalne mo˝na zamówiç 
listownie pod adresem: Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

lub faksem pod numerem (0-prefix-22) 694-62-06, 694-67-03

Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreÊlenie formy p∏atnoÊci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym.

Ceny brutto  prenumeraty*) na  2003 r.  (w  tym  7%  VAT):

DZIENNIK  USTAW  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ — 1225,00 z∏

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI” — 275,00 z∏

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI  B” — 2320,00 z∏
Og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych

DZIENNIK  URZ¢DOWY MINISTRA  ZDROWIA — 34,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW — 54,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI — 20,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ÂRODOWISKA  I  G¸ÓWNEGO  INSPEKTORA  OCHRONY  ÂRODOWISKA — 46,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SKARBU  PA¡STWA — 26,00 z∏

PRZEGLÑD LEGISLACYJNY — 216,00 z∏
Dokumenty i informacje o dzia∏alnoÊci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz artyku∏y i studia dotyczàce
problemów legislacji, êróde∏ prawa, procedur i technik legislacyjnych

BIULETYN  ZAMÓWIE¡  PUBLICZNYCH — 1320,00 z∏
Og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ

Informujemy, ̋ e nie przyjmujemy zarówno rezygnacji z prenumeraty, jak i zmniejszenia iloÊci prenumerowanych egzemplarzy.
Wyjàtek stanowi likwidacja instytucji lub firmy oraz uzasadnione wydarzenie losowe osób fizycznych.

*) Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników.
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 622-66-56

Sk∏ad i kolporta˝: Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52, 694-64-77; faks 694-62-06, 694-64-77

Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581
www.cokprm.gov.pl

e-mail: dziust@cokprm.gov.pl
Druk w kooperacji: Grupa Image Sp. z o.o., ul. Witkiewicza 14, 03-305 Warszawa

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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