
WNIOSEK  
do Powiatowego Lekarza Weterynarii  

podmiotu działającego w obszarze akwakultury zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 

października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora 

akwakultury (Dz. U. z 2008 r. Nr 190, poz. 1167) 

 

1. Dane identyfikacyjne podmiotu działającego w sektorze akwakultury:  

 

a) imię, nazwisko ( lub nazwa ) i adres zamieszkania właściciela obiektu 

………………………………………………………………………………………………………………..………..… 

……………………….….……………….…………………………………………………………..……………….….. 

PESEL/REGON ………………………………………………………………………………………………………… 

b) telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………... 

c) lokalizacja obiektów w których utrzymywane są zwierzęta akwakultury ( proszę podać adresy wszystkich 

posiadanych i użytkowanych stawów lub obiektów oraz ich powierzchnię ) 

………………………………………………………………………………………..………..…….…..…………..……

…………………………………………………………………………............................................................................  

d) źródło poboru wody …………………………………………………………………………………………… 

e) miejsce usuwania wody ………………………………………………………………………………………… 

f) utrzymywane gatunki ryb  

……………………………………………………………………………………………………….…..………..……. 

2. Zakres wykonywanej działalności – PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNO POLE  

     W zależności od zaznaczenia, działalność podlegać będzie: 

     rejestracji na podstawie niniejszego wniosku lub 

     zatwierdzeniu po wcześniejszej kontroli przeprowadzonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

 

    utrzymywanie zwierząt wodnych BEZ zamiaru ich  wprowadzenia na rynek ( zaznaczają podmioty   

    utrzymujące ryby na własne potrzeby ). Działalność podlega rejestracji 

 

    Posiadanie łowiska typu „wpuść i złów” (dotyczy tylko stawów, do których wpuszcza się ryby, które       

                 utrzymywane są w celach wędkarstwa rekreacyjnego ) Działalność podlega rejestracji 

 

    Utrzymywanie ryb z zamiarem sprzedaży niewielkich ilości ryb żywych lub ubitych. Działalność podlega   

                 rejestracji. 

                 W PRZYPADKU ZAZNACZENIA TEJ OPCJI PROSZĘ TAKŻE ZAZNACZYĆ JEDNĄ LUB   

                 WIĘCEJ Z  PONIŻSZYCH  RUBRYK 

 sprzedaż konsumentowi końcowemu na terenie gospodarstwa rybackiego 

 sprzedaż konsumentowi końcowemu na targowiskach 

 sprzedaż do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego 

 

    prowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury – Działalność podlega zatwierdzeniu.  

                 Jej prowadzenie dozwolone jest po przeprowadzeniu kontroli i uzyskaniu decyzji stwierdzającej spełnianie   

                 wszystkich wymagań weterynaryjnych przewidzianych stosownymi przepisami dla tego rodzaju  

                 działalności. W PRZYPADKU ZAZNACZENIA TEJ OPCJI PROSZĘ TAKŻE ZAZNACZYĆ  

                 JEDNĄ LUB WIĘCEJ Z PONIŻSZYCH  RUBRYK 

    podmioty prowadzące hodowlę i chów ryb z zamiarem dalszej sprzedaży żywych ryb innym podmiotom w  

    celu dalszego chowu, 

    podmioty sprzedające ryby do sklepów, zakładów przetwórstwa itp., 

    podmioty wprowadzające ryby na rynki państw Unii Europejskiej. 

 

 

 

……………………….………                                                          ………………………………………….  
          Miejscowość i  data                                                                                                             Podpis zgłaszającego  

 

wstawić znak „x” w przypadku prowadzenia działalności 


