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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 sierpnia 2004 r.  

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu oznakowania byd∏a, owiec i kóz oraz Êwiƒ, 
okreÊlenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagaƒ i warunków technicznych 

kolczyków dla zwierzàt gospodarskich2)

Dziennik Ustaw Nr 182 — 12700 — Poz. 1884

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 2 kwiet-
nia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt
(Dz. U. Nr 91, poz. 872) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu ozna-
kowania byd∏a, owiec i kóz oraz Êwiƒ, okreÊlenia wzo-
rów znaków identyfikacyjnych oraz wymagaƒ i warun-
ków technicznych kolczyków dla zwierzàt gospodar-
skich (Dz. U. Nr 136, poz. 1455 i Nr 160, poz. 1677)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. WysokoÊç cz´Êci ˝eƒskiej i m´skiej wynosi:

1) nie mniej ni˝ 45 mm i nie wi´cej ni˝
83 mm — w przypadku kolczyka dla by-
d∏a;

2) nie mniej ni˝ 38 mm i nie wi´cej ni˝
59 mm — w przypadku kolczyka dla
owiec oraz kóz.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. SzerokoÊç cz´Êci ˝eƒskiej i m´skiej wynosi:

1) nie mniej ni˝ 55 mm i nie wi´cej ni˝
63 mm — w przypadku kolczyka dla byd∏a;

2) nie mniej ni˝ 38 mm i nie wi´cej ni˝
46 mm — w przypadku kolczyka dla
owiec oraz kóz.”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ârednica kolczyka dla Êwiƒ wynosi nie mniej
ni˝ 27 mm i nie wi´cej ni˝ 35 mm.”;

2) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia ust. 8 otrzy-
muje brzmienie:

„8. M´skà cz´Êç kolczyka lub duplikatu kolczyka
wyposa˝a si´ w trzpieƒ zakoƒczony szpicem,
przy czym w przypadku gdy szpic ten jest wy-
konany z metalu lub stopu metali, powinien on
byç odporny na korozj´.”;

3) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 2. 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 administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w spra-
wie identyfikacji i rejestracji zwierzàt (Dz. Urz. WE L 355 z 05.12.1992 r.). Dane dotyczàce og∏oszenia aktu prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczonego w niniejszym rozporzàdzeniu, dotyczà og∏oszenia tego aktu w Dzienniku Urz´dowym Unii Eu-
ropejskiej — wydanie specjalne. 
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2004 r. (poz. 1884)

WZORY KOLCZYKÓW DLA ZWIERZÑT GOSPODARSKICH

I. Wzór kolczyka dla byd∏a



II. Wzór kolczyka dla Êwiƒ
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III. Wzór kolczyka dla owiec i kóz

Dziennik Ustaw Nr 182 — 12703 — Poz. 1884


