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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r.
Poz. 1338

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E
M INI S TR A R O L N IC T WA I RO ZW O J U W S I 1)
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za przekazanie i wprowadzenie informacji do centralnej bazy danych
oraz ich przechowywanie

Na podstawie art. 13a ust. 4 pkt 2 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 wysokość i sposób pobierania opłaty za przekazanie i wprowadzenie 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 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), 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, oraz ich przechowywanie.
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§ 2. Opłata, o której mowa w § 1, wynosi:

4,00 zł – za każdego koniowatego przy pierwszej rejestracji koniowatego;
1,00 zł – każdorazowo za zmianę danych dotyczących kolejnego właściciela koniowatego dokonywaną w rejestrach
koniowatych i wprowadzaną do centralnej bazy danych.
§ 3. Opłata, o której mowa w § 1, jest:

1)

pobierana:
a)

jednorazowo za:

– każdego koniowatego przy pierwszym wprowadzeniu do centralnej bazy danych informacji dotyczących tego
koniowatego,

– zmianę danych dotyczących właściciela koniowatego wprowadzaną do centralnej bazy danych,

b) na podstawie faktury wystawionej na koniec danego miesiąca przez podmiot prowadzący centralną bazę danych;
uiszczana przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego centralną bazę danych.
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2)

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

1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

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).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za prowadzenie centralnej bazy danych (Dz. U. poz. 1597), 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.

