CZYNNOŚĆ-skr.na paragon

OPIS CZYNNOŚCI

KWOTA

dokonanie zmian w rejestrze

17,50 zł
10,00 zł
121,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
4,00 zł

rejestracja kon.
duplikat paszp.
zmiana nazwy

dokonanie zmian w dokumentacji hodowlanej
paszport bez wydania
wydanie dokumentu identyfikacyjnego
wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego
wydanie zastępczego dokumentu identyfikacyjnego
sprawdzenie pochodzenia po opuszczeniu na stałe gospodarstwa art.12 ust.1 rozp.2015/262
sprawdzenia pochodzenia jeżeli nie dołączono świadectwa
elektroniczna identyfikacja (czip)
sprawdzenie tożsamości koniowatego - konia przywiezionego z
UE
sprawdzenie tożsamości koniowatego - konia przywiezionego
spoza UE
zarejestrowanie koniowatego
duplikat paszportu
nadanie /zmian nazwy

ident.innych ras

zidentyfikowanie konia rasy xx, oo, kłusak, kuce szetlandzkie

23,70 zł

opis słowny i graficzny oraz elektroniczna identyfikacja
opis słowny i graficzny
sprawdzenie tożsamości konia, którego paszport został wydany
przez inny podmiot krajowy
wydanie tymczasowego dokumentu identyf.
dojazd w celu identyfikacji, która została niedokonana uchwała
34/2009
opłata pocztowa listem poleconym za potw.odbioru za 1-3 szt.
paszportów
opłata pocztowa listem poleconym za potw.odbioru za 4-9 szt.
paszportów
opłata pocztowa listem poleconym za potw.odbioru za 10-18 szt.
paszportów
opłata pocztowa listem poleconym (lic, prot.DNA)
dopł.prior. za potw.odbioru za 1-3 szt. paszportów
dopł.prior. za potw.odbioru za 4-9 szt. paszportów
dopł.prior za potw.odbioru za 10-18 szt. paszportów
opłata pocztowa - listy pozagabarytowe
ocena użytkowa źrebięcia przy matce
ocena użytkowa źrebięcia rocznego
ocena użytkowa źrebięcia dwuletniego
ocena wartości użytkowej hodowlanej klaczy starszej

79,20 zł
53,50 zł

5,20 zł
1,60 zł
1,30 zł
2,50 zł
bez ceny
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

weryfikacja wpisu klaczy do księgi/rejestru

20,00 zł

oc.wart.uż.kl.mł.

ocena wartości użytkowej klaczy młodej

10,00 zł

wpis do księg.kl.

wpis klaczy do księgi hodowlanej/rejestru

20,00 zł

wydanie zaświadczenia o wpisie do ksiegi/rejestru

5,00 zł

pol.pr.dziel.kl.wst.

polowa wstępna próba dzielności klaczy

20,00 zł

pol.pr.dziel.kl.zas.

polowa zasadnicza próba dzielności klaczy

20,00 zł

duplikat wpisu klaczy do księgi/rejestru
ocena wartości użytkowej ogiera starszego
weryfikacja wpisu ogiera do księgi/rejestru
ocena wartości użytkowej ogiera młodego
wpis ogiera do księgi hodowlanej/rejestru
wydanie zaświadczenia o wpisie do ksiegi/rejestru
polowa wstępna próba dzielności ogiera
polowa zasadnicza próba dzielności ogiera
duplikat wpisu ogiera do księgi/rejestru
świadectwo pokrycia/inseminacji klaczy - 1szt
duplikat świadectwa pokrycia/inseminacji klaczy - 1szt
wpisowe od nowego punktu kopulacyjnego
przegląd punktu kopulacyjnego
składka członkowska

100,00 zł
150,00 zł
20,00 zł
200,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
100,00 zł
1,00 zł
30,00 zł
500,00 zł
20,00 zł
30,00 zł

zmiana właściciela
zmiana w dokum.hodowl.
opis sł.graf.czip.rejestr.
wyd.paszp.
wyd.dupl.paszp.
wyd.zastęp.paszp.
opis poza miejsc.urodz.
spr.pochodz.(brak św.pokr.)
elekt.identyf.(czip)
spr.tożsam.(UE)
spr.tożsam.(spoza UE).

opis słow.graf.czip
opis słow. graf.
spr.tożs.inny podmiot
dok.tymczas.
dojazd-identyf.
poczta 1-3
poczta 4-9
poczta 10-18
poczta polec.
prior.poczta 1-3
prior.poczta 4-9
prior.poczta 10-18
poczta inne
oc.uż.źreb.sys.
oc.uż.źreb.roczn.
oc.uż.źreb.dwulet.
oc.wart.uż.kl.st.
weryf.oc.kl.st.

wyd.wpisu

dup.wpisu kl.
oc.wart.uż.og.st.
weryf.oc.og.st.
oc.wart.uż.og.mł.
wpis do księg.og.
wydanie
pol.pr.dziel.og.wst.
pol.pr.dziel.og.zas.
dupl.wpisu og.
św.pokr.
dupl.św.pokr.
wpis.now.punk.kop.
przeg.punk.kop.
skł.członk.

46,50 zł
150,00 zł
71,20 zł
80,20 zł
80,20 zł
41,80 zł
150,00 zł
115,00 zł

53,50 zł
23,50 zł
27,00 zł
7,80 zł
8,50 zł
11,10 zł

