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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu
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…………………………………………………….
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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, póz. 625 z późn. zm.). oraz w związku z wejściem w życie
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. Nr 190, póz.
1167) zgłaszam prowadzenie działalności nadzorowanej w zakresie: (proszę zaznaczyć x przy działalności, która Państwo
prowadzicie)

1. 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)
2. zakład \przetwórczy przetwarzający lub poddający ubojowi zwierzęta akwakultury w
ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt;
3. miejsce inne niż przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury,
w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku
4 . łowisk typu „ wpuść i złów” (stawy lub inne instalacje, w których utrzymuje się populację wyłącznie do celów
wędkarstwa rekreacyjnego poprzez odnawianie jej zwierzętami akwakultury);
5. 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

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy, iż współadministratorami Państwa danych osobowych są: Główny Lekarz Weterynarii, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu. Na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu znajdą
Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych - www.bip.piwkalisz.pl

Jednocześnie podaje informacje dotyczące powyższej działalności:

1.

Gatunki hodowanych ryb (wymienić);

2. Średnia roczna produkcja w tonach:

3. Miejscowość gdzie prowadzona jest produkcja z podaniem ilości:
a. stawów, basenów, kanałów;

b. powierzchni ww. obiektów (w miarę możliwości podać dokładne
powierzchnie poszczególnych obiektów) w hektarach.

4. Charakter produkcji: (niepotrzebne skreślić)
a. pełen-cykl produkcji (od tarlaka do ryby handlowej)
b. niepełny cykl produkcji (wymienić etapy produkcji w gospodarstwie)

5. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej do wniosku należy dołączyć:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego*
- zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej*

……………………………………………………………..
(data i podpis znaszającego)
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