
…………………………..                       ……...…………………. 
 (imię i nazwisko zgłaszającego)                                                                                                  (miejscowość i data)                                                         

 

…………………………… 
 (adres zamieszkania zgłaszającego) 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

            w Oleśnicy 

ZGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.), 

oraz w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla prowadzenia działalności w 

zakresie sektora akwakultury (Dz. U. Nr 190, poz.1167) zgłaszam prowadzenie działalności 

nadzorowanej w zakresie: (proszę zaznaczyć X przy rodzaju prowadzonej działalności) 

□ Przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury (wszelkie przedsiębiorstwa, 

komercyjne lub niekomercyjne, publiczne i prywatne, które zajmują się dowolną 

działalnością związana z hodowlą, utrzymaniem lub pielęgnacją zwierząt akwakultury) W 

przypadku zaznaczenia tej opcji proszę takŜe zaznaczyć jedną lub więcej z poniŜszych 

rubryk: 

□ podmioty prowadzące hodowle i chów ryb z zamiarem dalszej sprzedaŜy Ŝywych  ryb 

innym podmiotom w celu dalszego chowu 

□ podmioty sprzedające ryby do sklepów, zakładów przetwórstwa itp. 

□ podmioty wprowadzające ryby na rynki państw Unii Europejskiej 
 

□ Zakład przetwórczy przetwarzający lub poddający ubojowi zwierzęta akwakultury w 

ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt; 
 

□ Miejsce inne niŜ przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury, w których 

zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku (zaznaczają 

podmioty utrzymujące ryby na własne potrzeby); 
 

□ Łowisk typu „wpuść i złów”(stawy lub inne instalacje, w których utrzymuje się populację 

wyłącznie do celów wędkarstwa rekreacyjnego poprzez odnawianie je zwierzętami 

akwakultury); 
 

□ Przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury, które umieszcza na rynku 

zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spoŜycia przez ludzi (utrzymywanie ryb z 

zamiarem sprzedaŜy niewielkich ilości ryb Ŝywych lub ubitych). W przypadku zaznaczenia 

tej opcji proszę takŜe zaznaczyć jedną lub więcej z poniŜszych rubryk: 
 

            □ sprzedaŜ konsumentowi końcowemu na terenie gospodarstwa rybackiego 

            □ sprzedaŜ konsumentowi końcowemu na targowiskach 

□ sprzedaŜ do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla   konsumenta 

    końcowego 
 

□ Nie prowadzę Ŝadnej z w/w działalności. 



 

Jednocześnie podaję informacje dotyczące prowadzonej działalności (jeŜeli istnieje): 

1. Nazwa podmiotu:……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

2. Imię i nazwisko właściciela lub osoby upowaŜnionej do reprezentowania podmiotu: 

………………………………………………………………………………………… 

3. Adres do korespondencji:……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

4. Telefon kontaktowy:………………………………….., fax:………………………… 

 adres e-mail:………………………………….. 

 

5. Lokalizacja obiektów w których utrzymywane są zwierzęta akwakultury  

(proszę podać adresy wszystkich posiadanych i uŜytkowanych stawów lub obiektów 

oraz ich powierzchnię) 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

6. Charakter produkcji: (proszę zaznaczyć odpowiednie pole) 

                 □ Pełny cykl (od tarlaka do ryby handlowej) 

                 □ Niepełny cykl (proszę wymienić etapy produkcji w gospodarstwie): 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

7.   Gatunki hodowlanych ryb wraz ze średnią produkcją w tonach na hektar: 

…………………………………………………………………………………………..

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

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………. 
                         (podpis) 


