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Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 2 kwiet-
nia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. 
Nr 116, poz. 976) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu 
oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia 
wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań 
i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt 
gospodarskich (Dz. U. Nr 220, poz. 1635) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w § 3:

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  W przypadku kolczyków dla owiec i kóz za-
wierających elektroniczny identyfikator, 
wysokość znaków, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, wynosi nie mniej niż 3 mm.”,

b)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a.  Kod kreskowy, o którym mowa w ust. 2, ko-
duje znaki określone w ust. 1 pkt 1 lit. b—d.

  2b.  W części żeńskiej kolczyka dla bydła zawie-
rającej dane, o których mowa w ust. 1 i 2, 
może być umieszczony także elektroniczny 
identyfikator w powłoce z tworzywa sztucz-
nego, który:

1)  jest zgodny z normą ISO 11784 i wypro-
dukowany przy wykorzystaniu techno- 
logii HDX lub FDX-B,

2)  umożliwia dokonanie odczytu za pomo-
cą czytnika zgodnego z normą ISO 11785 
z odległości wynoszącej co najmniej 
12 cm

— z tym że w takim przypadku elektronicz-
ny identyfikator i część kolczyka, w której 
jest on umieszczony, stanowią całość.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia ust. 6 otrzy-
muje brzmienie:

„6.  Męską część kolczyka i jego duplikatu wyposaża 
się w trzpień zakończony szpicem albo elemen-
tem tnącym pozwalającym na pobór fragmentu 
tkanki z małżowiny usznej zwierzęcia, przy czym 
w przypadku gdy ten szpic albo element tnący 
jest wykonany z metalu lub stopu metali, mate-
riał ten powinien być odporny na korozję.”.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 września 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia 
wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt 

gospodarskich

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1599).




