
Projekt

Uchwała Nr 53/2006/IV
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

z dnia 31 października 2006 r.

w sprawie podziału kwoty, stanowiącej część opłaty za wydanie paszportu 
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE)  Nr  998/2003  z  dnia  26  maja  2003  r.  pomiędzy  Krajową  Izbą 
Lekarsko-Weterynaryjną  a  okręgowymi izbami lekarsko-weterynaryjnymi 
oraz sposobu jej rozliczenia.

Na  podstawie  art.  24g,  ust.  4  ustawy  z  dnia  11  marca  2004  r.  
o  ochronie  zdrowia  zwierząt  i  zwalczaniu  chorób  zakaźnych  zwierząt  
(Dz.U. Nr 69, poz. 625 z 2005 r., Nr 23, poz. 289, Nr 33, poz. 289, oraz z 
2006  r.  Nr.  17,  poz.  127  i  Nr  144,  poz.  1045)  oraz  w  związku  
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 
2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla 
przemieszczanych  w  celach  niehandlowych  zwierząt  domowych 
towarzyszących  podróżnym  (Dz.  U.  Nr  78,  poz.  688),  w  związku  z 
wydanym  postanowieniem  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  z  dnia  13 
października 2006 r. sygn. akt 1438/443/257-104/06/MB ( w załączeniu), 
uchwala się, co następuje:

§ 1

Kwotę,  określoną  w  §  1,  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  
i  Rozwoju Wsi  z  dnia  20 kwietnia  2005 r.  w sprawie  wysokości  opłaty 
związanej  z  wydaniem  paszportu  dla  przemieszczanych  w  celach 
niehandlowych  zwierząt  domowych  towarzyszących  podróżnym  
(Dz. U. Nr 78, poz. 688), tj. kwotę 21 zł, dzieli się w sposób następujący:

1) Krajowej  Izbie  Lekarsko-Weterynaryjnej  na  pokrycie  kosztów 
związanych z :

a) drukiem paszportów,
b) przekazywaniem formularzy paszportów izbom okręgowym

należna jest kwota 8,70 zł.

2) Okręgowej  Izbie  Lekarsko-Weterynaryjnej  na  pokrycie  kosztów 
związanych z:

a) prowadzeniem  przez  okręgowe  rady  lekarsko-weterynaryjne 
rejestru  lekarzy  weterynarii  upoważnionych  do  wydawania  paszportów 
oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia Nr 998/300,

b) przekazywaniem druków paszportów lekarzom weterynarii

należna jest kwota 12,30 zł.



§ 2

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przekazuje formularze paszportów 
do okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych wraz z notą obciążeniową, 
na  kwotę  określoną  w  §  1,  pkt  1  uchwały  pomnożoną  przez  liczbę 
wydanych paszportów, płatną przelewem na rachunek bankowy Krajowej 
Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej  w  terminie  14  dni  licząc  od  daty  ich 
otrzymania.

§ 3

1) Lekarz  weterynarii  upoważniony  do  wydawania  paszportów  oraz 
pobierania  próbek  w  celu  określenia  miana  przeciwciał  w 
rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) Nr 988/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia 
zwierząt,  stosowanych do przemieszczania  zwierząt  domowych o 
charakterze  niehandlowym  i  zmieniającego  dyrektywę  Rady 
92/65/EWG (Dz.Urz. UE L 146 z 13.06.2003 r., str. 1 z późn. zm.) 
część  opłaty  określonej  w  §  1,  pkt.  2  powołanego  w  §  1 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, płaci w terminie 
do 5 dni po otrzymaniu formularzy paszportów. 

2) Przekazanie  w/w  opłaty  może  nastąpić  na  podstawie  noty 
obciążeniowej w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy 
właściwej  terytorialnie  izby  lub  w  drodze  wpłaty  gotówkowej  do 
kasy izby (dowód KP).

§ 4

Traci  moc  uchwała  Nr  108/2005/III  Krajowej  Rady  Lekarsko-
Weterynaryjnej  z  dnia  25  maja  2005  r.  w  sprawie  podziału  kwoty, 
stanowiącej część opłaty  za  wydanie paszportu w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 998/2003 z dnia 
26  maja  2003  r.  pomiędzy  Krajową  Izbą  Lekarsko-Weterynaryjną  a 
okręgowymi  izbami  lekarsko-weterynaryjnymi  oraz  sposobu  i 
częstotliwości  przekazywania przez lekarzy weterynarii okręgowym izbom 
lekarsko-weterynaryjnym kwoty stanowiącej  różnicę  między wysokością 
opłaty a wynagrodzeniem przysługującym  im za wydanie paszportu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2006 roku. 

      Sekretarz   Prezes

(Marek Mastalerek)          (Tadeusz Jakubowski)


