WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIOSKU O PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NADZOROWANEJ
Podjęcie działalności nadzorowanej w zakresie:
organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;
prowadzenia punktu kopulacyjnego;
prowadzenia schronisk dla zwierząt;
chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta
gospodarskie;
utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt
lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt;
prowadzenia:
- miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których
zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku;
- łowisk typu „wpuśd i złów”;
- przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które umieszczają 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 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”
jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu, w formie pisemnej, zamiaru jej prowadzenia
powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej
prowadzenia.
Wniosek powinien zawierad:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu;
2) określenie rodzaju i zakresu działalności nadzorowanej, którą wnioskodawca
zamierza prowadzid, 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 byd prowadzona
działalnośd nadzorowana, oraz planowanego czasu jej prowadzenia ;
W przypadku zgłoszenia dotyczącego działalności nadzorowanej obejmującej utrzymywanie
bydła, owiec i kóz z zamiarem ich przeznaczenia do handlu zgłoszenie dodatkowo zawiera
wniosek o uznanie:
1) stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, urzędowo wolne od brucelozy lub wolne
od brucelozy i urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła;
2) gospodarstwa, w których są utrzymywane owce i kozy, za urzędowo wolne od
brucelozy lub wolne od brucelozy;

