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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie wysokoÊci op∏at za wydanie opinii o wyrobie, opinii o przed∏u˝eniu wa˝noÊci wpisu do Rejestru,
dokonanie zmian w opinii o wyrobie stosowanym w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie

badaƒ 

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie we-
terynaryjnej (Dz. U. Nr 93, poz. 893) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§1. Ustala si´ wysokoÊç op∏at za:

1) wydanie opinii o wyrobie — 1 200 z∏;

2) wydanie opinii o przed∏u˝eniu wa˝noÊci wpisu do
Rejestru — 500 z∏;

3) zmiany w opinii o wyrobie dotyczàce zmiany para-
metru wyrobu — 500 z∏. 

§ 2. Ustala si´ wysokoÊç op∏at za:

1) przeglàd i ocen´ dokumentacji oraz wykonanie ba-
dania potwierdzajàcego skutecznoÊç wyrobów do
diagnostyki in vitro chorób zakaênych zwierzàt,
w tym zoonoz, oraz pozosta∏oÊci substancji niepo-
˝àdanych w tkankach, które s∏u˝à do wykrycia:

a) jednego czynnika, patogenu lub jednego rodza-
ju przeciwcia∏ — 3 000 z∏,

b) wi´cej ni˝ jednego czynnika patogenu lub prze-
ciwcia∏a, którà stanowi iloczyn kwoty 3 000 z∏
i liczby czynników, patogenów lub przeciwcia∏;

2) badanie trwa∏oÊci i u˝ytecznoÊci narz´dzi i przyrzà-
dów do badania mi´sa zwierzàt rzeênych, w tym:
a) no˝y, no˝yczek, kubeczków, szczypczyków i po-

jemników — 1 000 z∏,
b) rozdrabniaczy, trichomatów i stomacherów — 

3 500 z∏,
c) mieszade∏ magnetycznych, mikroskopów, try-

chinoskopów, urzàdzeƒ elektronicznych typu
trichotele, ultradêwi´kowych aparatów do po-
miaru gruboÊci tkanki t∏uszczowej, dla których
wymagania jakoÊciowe sà zró˝nicowane — 
7 500 z∏;

3) badania potwierdzajàce skutecznoÊç wyrobów do
diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania
— 2 500 z∏; 

4) badania potwierdzajàce bezpieczeƒstwo, nieszko-
dliwoÊç i skutecznoÊç wyrobu, w którym wykorzy-
stano pozbawione ˝ycia tkanki zwierz´ce lub ich
pochodne — zgodnie z jego przeznaczeniem — 
6 000 z∏. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

———————
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 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).


