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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników dotyczących usprawnienia i obniżenia 
kosztów związanych z hodowlą zwierząt gospodarskich uprzejmie informuję Państwa, 
że z dniem 12 lutego br. ulega zmianie wysokość opłat za wydanie paszportów bydła z 1,33 
zł na 1 zł oraz ich duplikatów z 1,33 zł na 2 zł. Zaokrąglenie kwot jest wynikiem licznych 
postulatów posiadaczy zwierząt. 
Powyższa zmiana będzie obowiązywała od dnia 12 lutego br. i związana jest z wejściem 
w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem 
i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. z 202lr. poz. 189). 

Jestem przekonany, że Państwa aktywność i bieżący kontakt z mieszkańcami, 
w tym hodowcami zwierząt gospodarskich, pozwoli nam wspólnie dotrzeć z dobrą 
wiadomości do jak największej grupy osób zainteresowanych przed wejściem w życie w/w 
Rozporządzenia. 

Będę również wielce zobowiązany Państwu, za umieszczenie w Państwa Urzędzie na 
tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu informacji o zmianie wysokości opłat za wydanie 
paszportów bydła i ich duplikatów (w załączeniu). 
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Szanowny Rolniku, 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
informuje: 

Od dnia 12 lutego 2021 roku opłaty za wydanie 
paszportu bydła lub jego duplikatu będą wynosić: 

© za wydanie paszportu bydła - 1 zl 
• za wydanie duplikatu paszportu bydła - 2 zł 

Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem 
i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz.U. z 2021 r. Poz. 189). 


