Dodatkowe informacje dotycz ce uiszczania opłat

USTAWA
z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks post powania administracyjnego.
(tekst jednolity: Dz.U. z r. 2000 nr 98 poz. 1071)
Opłaty od wniosku o wpis do zakładu leczniczego dla zwierz t:
Art. 261. § 1. Je eli strona nie wpłaciła nale no ci tytułem opłat i kosztów post powania,
które zgodnie z przepisami powinny by uiszczone z góry, organ administracji publicznej
prowadz cy post powanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych nale no ci. Termin ten nie
mo e by krótszy ni siedem dni, a dłu szy ni czterna cie dni.
§ 2. Je eli w wyznaczonym terminie nale no ci nie zostan uiszczone, podanie
podlega zwrotowi lub czynno uzale niona od opłaty zostanie zaniechana.
§ 3. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania słu y za alenie.
§ 4. Organ powinien jednak załatwi podanie mimo nieuiszczenia nale no ci:
1) je eli za niezwłocznym załatwieniem przemawiaj wzgl dy społeczne lub wzgl d na
wa ny interes strony,
2) je eli wniesienie podania stanowi czynno , dla której jest ustanowiony termin zawity,
3) je eli podanie wniosła osoba zamieszkała za granic .
Art. 265. Wszelkie nie uiszczone w terminie opłaty i koszty post powania oraz inne
nale no ci wynikłe z tego post powania podlegaj ci gni ciu w trybie przepisów o egzekucji
administracyjnej wiadcze pieni nych.

Wysoko

opłat od wpisu:

Opłata za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierz t wynosi dla:
1) gabinetu weterynaryjnego - 300 zł;
2) przychodni weterynaryjnej - 300 zł;
3) lecznicy weterynaryjnej - 600 zł;
4) kliniki weterynaryjnej - 600 zł;
5) weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego - 600 zł.
Podstawa prawna pobierania opłaty od wpisu:
- rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie
wysoko ci opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierz t (Dz.U. nr 194
poz. 1996 r. 2004)

