
Na podstawie art. 7 ust. 27 pkt 4 i 5 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 póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. WysokoÊç op∏at za:

1) czynnoÊci zwiàzane z oznakowaniem, wydawa-
niem paszportów zwierzàt i ksiàg rejestracji,

2) dokonanie opisu s∏ownego i graficznego konia,

3) zarejestrowanie konia i wydanie paszportu,

4) dokonywanie zmian w rejestrze koni

— jest okreÊlona w za∏àczniku do rozporzàdzenia. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia
2002 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za czynnoÊci zwiàzane
z oznakowaniem zwierzàt (Dz. U. Nr 225, poz. 1884) utrzy-
manym w mocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 lu-
tego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o In-
spekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 52, poz. 450), które traci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

z dnia 8 paêdziernika 2003 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).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123,
poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976
oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 165,
poz. 1590.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 8 paêdziernika 2003 r. (poz. 1898)

WYSOKOÂå OP¸AT ZA CZYNNOÂCI ZWIÑZANE Z OZNAKOWANIEM, WYDAWANIEM PASZPORTÓW
ZWIERZÑT I KSIÑG REJESTRACJI, ZA DOKONANIE OPISU S¸OWNEGO I GRAFICZNEGO KONIA,

ZAREJESTROWANIE KONIA I WYDANIE PASZPORTU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN W REJESTRZE KONI

Lp. Rodzaj czynnoÊci WysokoÊç op∏aty w z∏

1 2 3

1 wydanie kolczyka:
a) byd∏a1) 1,91 za kolczyk
b) owcy 1,50 za kolczyk
c) kozy 1,50 za kolczyk
d) Êwini 1,09 za kolczyk 

2 wydanie duplikatu kolczyka:
a) byd∏a1) 1,91 za kolczyk
b) owcy 1,50 za kolczyk
c) kozy 1,50 za kolczyk
d) Êwini 1,09 za kolczyk

3 wydanie paszportu byd∏a1) 1,33 za paszport

4 zarejestrowanie konia i wydanie paszportu 26,50 za paszport i rejestracj´

5 wydanie duplikatu paszportu:
a) byd∏a1) 1,33 za duplikat paszportu
b) konia 75,00 za duplikat paszportu

6 dokonanie opisu s∏ownego i graficznego konia 23,00 za opis s∏owny i graficzny konia 

7 dokonanie zmian w rejestrze koni 5,00 za zmian´



Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy w zak∏adach przemys∏u kon-
centratów spo˝ywczych.

§ 2. Maszyny i inne urzàdzenia techniczne, przy
których obs∏udze istnieje zagro˝enie poparzeniem,
wyposa˝a si´ w ochronnà izolacj´ cieplnà lub os∏ony
termoizolacyjne.

§ 3. Pomieszczenia, w których wykonuje si´ prace
zwiàzane z przesiewaniem, mieleniem i przesypywa-
niem produktów sproszkowanych, wyposa˝a si´
w wentylacj´ mechanicznà.

§ 4. 1. Urzàdzenia ciÊnieniowe i zbiorniki, niezale˝-
nie od kontroli dokonywanej przez pracowników dozo-
ru technicznego, kontroluje si´ pod wzgl´dem dopusz-

czalnego, maksymalnego ciÊnienia roboczego, wska-
zywanego przez manometry zainstalowane na tych
urzàdzeniach i zbiornikach.

2. Na manometrach zainstalowanych na zbiorni-
kach i urzàdzeniach ciÊnieniowych oznacza si´ do-
puszczalne, maksymalne ciÊnienie robocze tych zbior-
ników i urzàdzeƒ ciÊnieniowych.

§ 5. Mieszarki, maszyny dozujàce i agregaty kost-
kujàce wyposa˝a si´ w urzàdzenia do awaryjnego ich
zatrzymywania, umieszczone w widocznych i ∏atwo
dost´pnych miejscach.

§ 6. 1. Zasypywanie surowców sypkich do miesza-
rek i ich opró˝nianie odbywa si´ mechanicznie.

2. Mieszarki przeznaczone do mieszania surowców
sypkich wyposa˝a si´ w py∏oszczelne zamkni´cia.

§ 7. 1. Przygotowanie substancji zapachowych,
wykorzystywanych w procesach technologicznych,
odbywa si´ w oddzielnym, przystosowanym do tego
celu, pomieszczeniu.

2. Zbiorniki-mieszad∏a wyposa˝a si´ w szczelne za-
mkni´cia zabezpieczajàce przed parowaniem substan-
cji zapachowych.

§ 8. 1. W pomieszczeniach, w których w trakcie
procesu technologicznego dochodzi do wydzielania
si´:
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1 2 3

8 wydanie ksi´gi rejestracji:
a) byd∏a1) 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´

9 wydanie dodatkowych kartek ksi´gi rejestracji:
a) byd∏a1) 0,20 za kartk´
b) owiec 0,20 za kartk´
c) kóz 0,20 za kartk´
d) Êwiƒ 0,20 za kartk´

10 wydanie dodatkowych kartek paszportu 0,50 za kartk´

1) Posiadacze byd∏a nie ponoszà op∏at za czynnoÊci zwiàzane z oznakowaniem byd∏a, w tym za∏o˝eniem kolczyków,
wydawaniem paszportów zwierzàt i ksiàg rejestracji, do dnia 31 grudnia 2003 r.

1899

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 22 paêdziernika 2003 r.

w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy w zak∏adach przemys∏u koncentratów spo˝ywczych

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608.


