
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Lwówku Śląskim 
                                                    AKWAKULTURA 

 Wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych 1) 

   Zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności nadzorowanej 2) 

1. Dane zgłaszającego: 

 

Imię nazwisko lub nazwa:…………………………………………………………………….. 

numer PESEL:………………………………………………………………………………….. 

numer NIP:………………………………….………………………………………………….. 

Miejsce zamieszkania i adres lub siedziba i adres podmiotu:..…………….................... 

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

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

Telefon/fax:……………………………………………………………………………………... 

E-mail:…………………………………………………………………………………………….  

Nr siedziby stada:…………………………………………………………………………..….. 

2. Określenie lokalizacji obiektów budowlanych i miejsc, w których ma być prowadzona działalność 
nadzorowana (adres, nr działek, współrzędne (GIS)) 

........................................................................................................................................ 

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

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

3. Określenie rodzaju i zakresu działalności, którą wnioskodawca zamierza prowadzić: 

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

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

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

4. Źródła poboru i zrzutu wody wykorzystywanej przez wnioskodawcę: 

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

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

 

5. Gatunki zwierząt akwakultury, utrzymywane przez podmiot: 
 

Mięczaki - , Skorupiaki - , Ryby - , Inne -  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(gatunek utrzymywanych zwierząt) 

6. Pochodzenie zwierząt: 

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

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

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

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

7. Załączniki:  
 

 - Operat wodno prawny, 
 - Numer gospodarstwa, 
 - Akt własności, 
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu chowu, hodowli ryb,  



 - Pozwolenie wodno prawne, 

 - Świadectwo pochodzenia narybku z pierwszego zarybienia, 

 - Inne: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Planowany czas prowadzenia działalności nadzorowanej: 

 

 

9.  Data: 10. Podpis: 

 
 

 
 
 

11. Adnotacje urzędowe: 

 
USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1421) 

 
Art. 1. Ustawa określa: 

1) wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie: (…) 

d) prowadzenia miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt 
akwakultury, (…) 

i) prowadzenia: 

– przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury, 
– zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt, 

(…) 

p) prowadzenia: 
– miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia  

na rynku, 

– łowisk typu „wpuść i złów”, 
– przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury wy-łącznie 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 żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004,  
str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004” 

– zwanej dalej „działalnością nadzorowaną”; 

 
Art. 5. 1. Podjęcie działalności nadzorowanej, o której mowa: 

 
1)     1) w art. 1 pkt 1 lit. a, c–f, h, i, l, jest dozwolone po stwierdzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na 

przewidywane miejsce jej prowadzenia, w drodze decyzji, spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju 

działalności; 

 
2)      2) w art. 1 pkt 1 lit. b, g, j, k, n, p, jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu, w formie pisemnej, zamiaru jej prowadzenia powiatowemu 

lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia. 

 

2. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, na wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić działalność 
nadzorowaną, złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności. 

 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:  
1) imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany, siedzibę i adres 

podmiotu;  
2) określenie rodzaju i zakresu działalności nadzorowanej, którą wnioskodawca zamierza prowadzić, z tym że w przypadku działalności 

nadzorowanej dotyczącej zwierząt akwakultury ze wskazaniem gatunku tych zwierząt;  

3) określenie lokalizacji obiektów budowlanych i miejsc, w których ma być prowadzona działalność nadzorowana, oraz planowanego czasu jej 
prowadzenia.(…) 

 
9. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zgłoszenia zamiaru prowadzenia przez podmiot działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 

pkt 1 lit. b, g, j, k, p, wydaje decyzję o nadaniu temu podmiotowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego 
 
 
 

 
 
 

 
Druk obowiązuje od: 2020-09-03 


