
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 czerwca 2016 r. 

Poz. 748 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1)

 

z dnia 19 maja 2016 r. 

w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych 

Na podstawie art. 15 ust. 6 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: 

1)  wysokość i sposób pobierania opłat za: 

a)  zidentyfikowanie konia – w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak 
oraz kuców szetlandzkich, 

b)  identyfikację koniowatego przeprowadzoną w sposób określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określającego, na podstawie 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), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/262”, 

c)  sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego 
innego niż Rzeczpospolita Polska albo państwa trzeciego, 

d)  sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku zwierzęcia, dla którego dokument identyfikacyjny, 
o którym mowa w art. 7 rozporządzenia 2015/262, zwany dalej „dokumentem identyfikacyjnym”, został wydany 
przez inny podmiot krajowy lub podmiot mający siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska pań-
stwa członkowskiego, 

e)  dokonanie opisu słownego i graficznego koniowatego, 

f)  zarejestrowanie koniowatego, 

g)  wydanie i doręczenie dokumentu identyfikacyjnego, w tym: 

–  duplikatu dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, zwanego 
dalej „duplikatem dokumentu identyfikacyjnego”, 

–  tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, 
zwanego dalej „tymczasowym dokumentem identyfikacyjnym”, 

– zastępczego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, zwanego 
dalej „zastępczym dokumentem identyfikacyjnym”, 

h)  dokonanie zmian w rejestrze koniowatych, 

i)  sprawdzenie pochodzenia koniowatego, jeżeli nie dołączono zaświadczeń albo świadectwa, o których mowa 
w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanej 
dalej „ustawą” – w przypadku wydawania zastępczego dokumentu identyfikacyjnego, 

                                                           
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). 
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j)  sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa uro-

dzenia, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, jeżeli dołączono za-
świadczenia albo świadectwo, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – w przypadku przemieszcza-
nia koniowatego razem z matką; 

2) sposób i termin zwrotu opłat za czynności, o których mowa w pkt 1 lit. a–g, lit. i oraz lit. j. 

§ 2. Wysokość opłat za czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Opłaty za czynności, o których mowa w § 1 pkt 1: 

1) lit. a–g, lit. i oraz lit. j, są pobierane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie: 

a) dokumentu identyfikacyjnego, 

b) duplikatu dokumentu identyfikacyjnego, 

c) tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego koniowatego, 

d) zastępczego dokumentu identyfikacyjnego; 

2) lit. h, jest pobierana najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze koniowatych. 

2. Opłaty za czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, uiszcza się: 

1) gotówką za potwierdzeniem dokonania opłaty albo 

2) przelewem na rachunek bankowy. 

§ 4. 1. Zwrot opłat za czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–g, lit. i oraz lit. j, jest dokonywany na wniosek 
właściciela koniowatego, po potrąceniu kosztów dojazdu do koniowatego, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od jego 
identyfikacji: 

1) gotówką albo 

2) przekazem pocztowym na adres zamieszkania właściciela koniowatego, albo 

3) przelewem na rachunek bankowy właściciela koniowatego. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, opłatę pomniejsza się o kwotę opłaty za przekaz pocztowy albo 
przelew bankowy. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2) 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem 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. z 2014 r. poz. 990), które traci 
moc w zakresie: 
1) § 1 pkt 1 lit. a–f oraz pkt 2, 
2) § 3 – w zakresie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu 

koniowatego lub jego duplikatu, 
3) § 4, 
4) lp. 1–8 załącznika, 
5) lp. 11 załącznika – w zakresie wysokości opłat za doręczenie przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru zawierającej 

wydany paszport lub paszporty koniowatego lub ich duplikaty 
– na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 
poz. 588) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2016 r. (poz. 748) 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z IDENTYFIKACJĄ I REJESTRACJĄ KONIOWATYCH 

Lp. Za czynność polegającą na: 
Wysokość opłaty 

w złotych 

1 dokonaniu zidentyfikowania konia – w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, czystej 
krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich 

23,70 

2 dokonaniu identyfikacji koniowatego przeprowadzonej w sposób określony w art. 18 
ust. 1 rozporządzenia 2015/262 

71,20 

3 dokonaniu słownego i graficznego opisu koniowatego oraz identyfikacji koniowatego 
przeprowadzonej w sposób określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2015/262 

79,20 

4 dokonaniu słownego i graficznego opisu koniowatego 53,50 

5 sprawdzeniu tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego przywiezionego 
z państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo państwa trzeciego 

80,20 

6 sprawdzeniu tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego, dla którego doku-
ment identyfikacyjny został wydany przez podmiot mający siedzibę na terytorium inne-
go niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego 

80,20 

7 sprawdzeniu tożsamości koniowatego – w przypadku zwierzęcia, dla którego dokument 
identyfikacyjny został wydany przez inny podmiot krajowy 

53,50 

8 zarejestrowaniu koniowatego 41,80 

9 wydaniu dokumentu identyfikacyjnego 4,00 

10 wydaniu duplikatu dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku, o którym mowa 
w art. 29 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2015/262 

150,00 

11 wydaniu duplikatu dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku, o którym mowa 
w art. 29 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia 2015/262 

4,00 

12 wydaniu tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego 23,50 

13 wydaniu zastępczego dokumentu identyfikacyjnego 4,00 

14 dokonaniu zmian w rejestrze koniowatych 17,50 

15 sprawdzeniu pochodzenia koniowatego, jeżeli nie dołączono zaświadczeń albo świadec-
twa, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy 

150,00 

16 sprawdzeniu pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu 
na stałe gospodarstwa urodzenia, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 12 
ust. 1 rozporządzenia 2015/262, jeżeli dołączono zaświadczenia albo świadectwo, 
o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy 

46,50 

17 doręczeniu przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru za-
wierającej wydany dokument identyfikacyjny, duplikat doku-
mentu identyfikacyjnego, tymczasowy dokument identyfikacyj-
ny, zastępczy dokument identyfikacyjny*) 

o masie do 350 g **) 

o masie ponad 350 g  
do 1000 g **) 

o masie ponad 1000 g  
do 2000 g 

**) 

 

 

 

  *) Niezależnie od liczby i rodzaju dokumentów identyfikacyjnych. 
**) Opłata za doręczenie przesyłki jest równa opłacie za przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru zgodnie z ogłoszonym cenni-

kiem usług powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. 
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