
NIP………………………………    Mielec, dnia ………………………….. 
PESEL…………………………. 
REGON ……………………….. 
Nr gospodarstwa……………………………… 
Nr tel……………………………      
 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
                                  w Mielcu 

 
 

Wniosek 
o zatwierdzenie 

na podstawie art. 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt ( tj. Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 ) 

 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
            imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu; 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwraca się z wnioskiem o zatwierdzenie: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      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; 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Działalność prowadzona będzie w: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  określenie lokalizacji obiektów budowlanych i miejsc, w których ma być prowadzona działalność nadzorowana  
         oraz planowanego czasu jej prowadzenia. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 …………………………………………….. 
                Podpis wnioskodawcy 



 

 
 

Rodzaje prowadzonej działalności w zakresie akwakultury 
 

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 
 

1. przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, ( wszelkie przedsiębiorstwa, komercyjne 
lub niekomercyjne, publiczne i prywatne, które zajmują się dowolną działalnością związaną  z 
hodowlą, utrzymaniem lub pielęgnacją zwierząt akwakultury) 

 
2. zakład przetwórczy przetwarzający lub poddający ubojowi zwierzęta akwakultury 

w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt, 
   

 

Przydatne definicje ( art. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – Dz.U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm. ) 
 
 akwakultura - chów lub hodowlę zwierząt akwakultury przy użyciu technik stosowanych w celu 
zwiększenia produkcji tych zwierząt powyżej parametrów możliwych do osiągnięcia w 
naturalnym środowisku, przy czym zwierzęta te na etapie chowu lub hodowli wraz z odłowem 
lub zbiorem stanowią przedmiot własności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 
zwierzęta akwakultury - zwierzęta wodne będące w jakimkolwiek stadium rozwoju, w tym jaja, 
oraz nasienie lub gamety, hodowane w danym gospodarstwie lub na obszarach hodowli 
mięczaków, a także dzikie zwierzęta wodne przeznaczone do hodowli w danym gospodarstwie 
lub na obszarze hodowli mięczaków; 
zwierzęta wodne - ryby należące do nadgromady bezżuchwowców (Agnatha) oraz do gromad 
ryb chrzęstnych (Chondrichthytes) i ryb kostnych (Osteichthyes), a także mięczaki należące do 
typu Mollusca oraz skorupiaki należące do podtypu Crustacea; 
ozdobne zwierzęta wodne - zwierzęta wodne hodowane, utrzymywane lub umieszczane na 
rynku w celach ozdobnych; 
dzikie zwierzęta wodne - zwierzęta wodne inne niż zwierzęta akwakultury; 
chów lub hodowla zwierząt akwakultury - hodowanie zwierząt akwakultury w danym 
gospodarstwie lub na obszarze hodowli mięczaków; 
łowisko typu "wpuść i złów" - stawy lub inne urządzenia, w których populację zwierząt 
akwakultury utrzymuje się wyłącznie w celach wędkarstwa rekreacyjnego przez odnowę tej 
populacji; 
gospodarstwo - obiekty budowlane, przestrzenie wolne lub inne miejsca, gdzie przebywają 
zwierzęta gospodarskie, a w przypadku zwierząt akwakultury - jakiekolwiek miejsca, w tym 
miejsca zamknięte, lub obiekty budowlane wykorzystywane przez przedsiębiorstwo produkcyjne 
sektora akwakultury, gdzie zwierzęta te są hodowane z zamiarem umieszczenia na rynku, z 
wyłączeniem miejsc, w których dzikie zwierzęta wodne złowione lub zebrane w celu spożycia 
przez ludzi są tymczasowo, bez karmienia, przetrzymywane przed poddaniem ich ubojowi; 
umieszczanie na rynku - przetrzymywanie lub prezentację w celu sprzedaży, oferowanie do 
sprzedaży, sprzedaż, dostarczanie lub każdy inny sposób wprowadzania na rynek; 
przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury - zorganizowany zespół składników 
niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia dowolnej działalności w zakresie 
chowu, hodowli, utrzymania lub pielęgnacji zwierząt akwakultury; 
 

 


