Rodzaj czynności
Przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej:
1) bydła, koniowatych, świń, owiec, kóz, drobiu, królików,
drobnych ptaków łownych, drobnych zwierząt lądowych
łownych oraz dzików i dzikich przeżuwaczy:
a) za przesyłkę do 6 ton
b) za każdą tonę przesyłki powyżej 6 do 46 ton
dodatkowo
c) za przesyłkę powyżej 46 ton
2) zwierząt futerkowych, małych i dużych zwierząt
egzotycznych, ptaków łownych innych niż określone w
pkt 1, ryb żywych, zwierząt akwakultury, psów i kotów –
za przesyłkę
3) pozostałych gatunków zwierząt niewymienionych w pkt 1
i 2 – za przesyłkę:
a) do 46 ton
b) powyżej 46 ton
4) niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego – za
przesyłkę:
a) materiału biologicznego
b) jaj wylęgowych drobiu
c) produktów akwakultury (jaj i gamet)
5) mięsa, produktów mięsnych, produktów rybołówstwa oraz
pozostałych produktów pochodzenia zwierzęcego,
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pasz i
pasz leczniczych zawierających materiały paszowe
pochodzące z tkanek zwierząt:
a) za przesyłkę do 6 ton
b) za każdą tonę przesyłki powyżej 6 do 46 ton
dodatkowo
c) za przesyłkę powyżej 46 ton
6) produktów rybołówstwa, produktów pochodzenia
zwierzęcego innych niż mięso i produkty mięsne, o
których mowa w pkt 5, produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego oraz pasz i pasz leczniczych,
zawierających materiały paszowe pochodzące z tkanek
zwierząt transportowanych luzem na statku – za statek z
ładunkiem:
a) do 500 ton
b) powyżej 500 do 1000 ton
c) powyżej 1000 do 2000 ton
d) powyżej 2000 ton

Opłata w zł

226,00
37,00
1 723,00

226,00
226,00
1 723,00
226,00
226,00
226,00

226,00
37,00
1 723,00

2 461,00
4 923,00
9 846,00
14 769,00

7) Przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej
słomy i siana oraz pasz i pasz leczniczych
niezawierających materiałów paszowych pochodzących z
tkanek zwierząt – za przesyłkę:
a) do 60 ton
b) powyżej 60 do 1200 ton
c) powyżej 1200 do 5000 ton
d) powyżej 5000 ton

130,00
250,00
600,00
2000,00

