
2) jelenie — w pierwszej kolejnoÊci redukcji podlega-
jà ciel´ta, póêniej ∏anie, a nast´pnie byki:

a) ciel´ta:

— s∏abe,

— póêno urodzone, o wadze poni˝ej Êredniej,

b) ∏anie:

— s∏abe,

— wykazujàce spóênionà ruj´,

— prowadzàce s∏abe potomstwo, odbiegajàce
kondycjà od Êredniej,

— stare niemajàce potomstwa,

c) byki — s∏abe, nieprzyst´pujàce do rozrodu;

3) sarny:

a) koêl´ta:

— s∏abe,

— póêno urodzone, o wadze poni˝ej Êredniej,

b) kozy:

— niemajàce koêlàt,

— s∏abe i chore,

c) koz∏y — s∏abe, nieprzyst´pujàce do rozrodu;

4) jenoty, norki amerykaƒskie i pi˝maki — redukcji
podlegajà wszystkie osobniki znajdujàce si´ na te-
renie strefy;

5) lisy — w pierwszej kolejnoÊci redukcji podlegajà
osobniki s∏abe, chore, w szczególnoÊci z objawami
wÊcieklizny, a w nast´pnej osobniki starsze.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) 

z dnia 18 paêdziernika 2004 r.

w sprawie wysokoÊci op∏aty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, 
rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk piel´gniarek, po∏o˝nych

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Ustala si´ op∏at´ za dokonanie wpisu do reje-
stru indywidualnych praktyk piel´gniarek, po∏o˝nych,
w tym praktyki wykonywanej wy∏àcznie w miejscu we-
zwania, w wysokoÊci 50 z∏.

§ 2. Ustala si´ op∏at´ za dokonanie wpisu do reje-
stru indywidualnych specjalistycznych praktyk piel´-

gniarek, po∏o˝nych, w tym praktyki wykonywanej wy-
∏àcznie w miejscu wezwania, w wysokoÊci 50 z∏.

§ 3. Ustala si´ op∏at´ za dokonanie wpisu do reje-
stru grupowych praktyk piel´gniarek, po∏o˝nych,
w tym praktyki wykonywanej wy∏àcznie w miejscu we-
zwania, w wysokoÊci b´dàcej iloczynem 50 z∏ i liczby
piel´gniarek, po∏o˝nych — wspólników spó∏ki, w ra-
mach której wykonywana jest grupowa praktyka. 

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 8 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie wysokoÊci op∏aty
za wydanie zezwolenia na wykonywanie indywidual-
nej praktyki, indywidualnej specjalistycznej oraz gru-
powej praktyki piel´gniarek i po∏o˝nych (Dz. U. Nr 165,
poz. 1607).

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

Minister Zdrowia: M. Balicki

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r.
Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92,
poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.


