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.......…………..., dnia………..………… 
 

 
………………………………………………………………………  
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

 
……………………………………………………………………..  
Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu 

 
……………………………………………………………………..  
Kod pocztowy, poczta 
 
…………………………………………………………………..  
Numer PESEL (w przypadku osób fizycznych), NIP 
 
…………………………………………………………………..  
Numer REGON (o ile został nadany) 

 
……………………………………………………………………  
numer telefonu/ e-mail 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Częstochowie 

 

 
Zgłaszam zamiar prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie 

akwakultury.  
 
Rodzaj i zakres prowadzonej działalności: 
 

 przedsiębiorstwo produkcji sektora akwakultury (wszelkie przedsiębiorstwa 
komercyjne lub niekomercyjne, publiczne i prywatne, które zajmują się dowolną 
działalnością związaną z hodowlą, utrzymaniem lub pielęgnacją zwierząt 
akwakultury). Działalność podlega zatwierdzeniu. 
 

 zakład\przetwórczy przetwarzający lub poddający ubojowi zwierzęta 
akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt; Działalność 
podlega zatwierdzeniu. 
 

 miejsce inne niż przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury, w 
których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku; 
Działalność podlega rejestracji. 
 

 łowisk typu „ wpuść i złów” (stawy lub inne instalacje, w których utrzymuje się 
populację wyłącznie do celów wędkarstwa rekreacyjnego poprzez odnawianie jej 
zwierzętami akwakultury); Działalność podlega rejestracji. 
 

 przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury, które umieszcza na 
rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi, w zakresie 
określonym w art. 1 ust. 3 lit c rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne 
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do ywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. 
Urz. DE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 3. t. 45, str. 14). (przedsiębiorstwo produkcyjne sektora 
akwakultury, które umieszcza na rynku, zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu 
spożycia przez ludzi, w postaci bezpośrednich dostaw, dokonywanych przez 
producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego 
zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. 
Działalność podlega rejestracji. 
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Położenie zakładu (miejsce prowadzenia działalności - adres): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Współrzędne geograficzne: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Lokalizacja obiektów budowlanych z podaniem ilości budynków, stawów, basenów, 
kanałów oraz ich powierzchnią: 
 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Utrzymywane gatunki, kategorie, ilość (liczba, objętość lub waga) zwierząt 
akwakultury: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Źródło poboru wody ………………………………………………………………………………… 
 
Miejsce usuwania wody…………………………………………………………………………….. 
 
 
Charakter produkcji:  
 

 pełen-cykl produkcji (od tarlaka do ryby handlowej) 
 

 niepełny cykl produkcji (wymienić etapy produkcji w gospodarstwie) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Potencjał zakładu akwakultury (maksymalna produkcja): 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Okres, w którym zwierzęta akwakultury są trzymane w zakładzie akwakultury lub w 
grupie zakładów akwakultury, jeżeli takie zakłady nie są stale zajęte, w tym w 
stosownych przypadkach informacje na temat zajmowania sezonowego lub zajęcia 
podczas określonych wydarzeń: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Planowany czas prowadzenia działalności……………………………………………………… 

 

Pouczenie 
1. Podmioty prowadzące zakłady akwakultury powiadamiają z wyprzedzeniem właściwy organ o: 
a) wszelkich zmianach w zakładach dotyczących kwestii zawartych we wniosku 
b) każdym zaprzestaniu działalności przez dany podmiot lub zakład. 
2. Podmioty prowadzące zakłady akwakultury podlegające rejestracji lub zatwierdzeniu prowadzą i 
przechowują dokumentację obejmującą co najmniej następujące informacje: 

a) gatunki, kategorie i ilość (liczba, objętość lub waga) zwierząt akwakultury w ich zakładzie; 
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b) przemieszczanie zwierząt akwakultury i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych 
od lub z tych zwierząt do i z ich zakładów, określając, w stosownych przypadkach: 

(i) ich miejsca pochodzenia lub przeznaczenia; 
(ii) daty takiego przemieszczania; 

c) świadectwa zdrowia zwierząt w wersji papierowej lub w formie elektronicznej,  
d) upadkowość (śmiertelność) w każdej jednostce epidemiologicznej oraz inne problemy 

związane z chorobami w zakładzie akwakultury, stosownie do rodzaju produkcji; 
e) środki bioasekuracji, nadzór, leczenie, wyniki badań i inne istotne informacje stosownie do: 

(i) gatunków i kategorii zwierząt akwakultury w zakładzie; 
(ii) rodzaju produkcji w zakładzie akwakultury; 
(iii) rodzaju i wielkości zakładu akwakultury; 

f) wyniki kontroli stanu zdrowia zwierząt; 
Dokumentację prowadzi się i przechowuje w formie papierowej lub elektronicznej minimum 3 lata. 
2. Zgodnie z Art. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt: „Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury 

niezwłocznie przekazuje, w formie pisemnej, powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla 

miejsca wysyłki informację o umieszczeniu na rynku zwierząt akwakultury przeznaczonych do chowu, 

hodowli lub odnowy populacji, zawierającą miejsce pochodzenia i przeznaczenia tych zwierząt.”  

 
 
 

…………………………… 
 

Podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki : 

 
1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wydania decyzji - 10 zł wpłacone na rachunek 

bankowy Urzędu Miasta Częstochowy nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020 
2. Program nadzoru właścicielskiego (środki dotyczące bioaseuracji w zakładzie) – w przypadku 

działalności podlegającej zatwierdzeniu 
 


