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ZASADY NADAWANIA CERTYFIKATU „SZLAK KARPIA” 

 

IDENTYFIKACJA MARKI 

I. Certyfikat „SZLAK KARPIA” jest marką identyfikująca karpia, w szczególności miejsca chowu 

i hodowli, przetwórstwa karpia oraz punktów sprzedaży lub podawania karpia i innych ryb 

słodkowodnych produkowanych w ilościach handlowych w obiektach stawowych.  

 

II. Podmiot uzyskujący certyfikat „SZLAK KARPIA” oznacza miejsce chowu i hodowli, przetwórstwa 

karpia oraz łowiska, punkty sprzedaży lub podawania karpia Tablica „Szlak Karpia” w sposób 

widoczny w miejscu ogólnodostępnym. 

 
III. Funkcją Tablic jest informowanie społeczności o produkcji lub sprzedaży karpia w danych miejscach, 

łowiskach, dobrych praktykach w rybactwie oraz promocja zdrowego odżywiania się.  

 
IV. „SZLAK KARPIA” wizualizowany w formie tablic zawiera logotyp marki. Logotyp jest identyfikacją 

szlaku wspólny dla województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Opolskiego, 

Podkarpackiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego.  

 

 

ZASADY NADAWANIA 

V. DLA GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH CHÓW I HODOWLĘ RYB: 

1. Posiadających prawo własności lub użytkowania obiektów stawowych lub zarządzania 

wodami, na obszarze LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”. 

2. Posiadających aktualne pozwolenia wodnoprawne lub będące w procedurze ubiegania się 

lub aktualizacji pozwoleń wodnoprawnych. 

3. Charakteryzujących się coroczną (ciągłą lub sezonową) sprzedażą hurtową lub detaliczną 

ryb słodkowodnych produkcji własnej. 

4. Posiadających niezbędne zaświadczenia weterynaryjne. 

5. Gospodarujących na obszarze nie mniejszym niż 1 ha. 

 

VI. DLA ŁOWISK WĘDKARSKICH  
1. Legalnie korzystających z wód. 
2. Powszechnie dostępnych, na zasadach regulaminów własnych. 
3. Posiadających niezbędne zaświadczenia weterynaryjne. 
4. O obszarze zagospodarowania nie mniejszym niż 1 ha.  
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VII. DLA PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ: 

1. Prowadzących sprzedaż ryb słodkowodnych na obszarze LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 

– stacjonarnie. 

2. Posiadających umowy dostaw od rodzimych producentów. 

 

VIII. DLA OBIEKTÓW GASTRONOMICZNYCH: 

1. Serwujących dania rybne ryb słodkowodnych produkcji rodzimej widniejące w „kartach 

menu” 

2. Posiadających umowy dostaw od rodzimych producentów. 

 

IX. CERTYFIKAT „SZLAK KARPIA” przyznaje Zarząd Stowarzyszenia, który jest wręczany 

podmiotowi z Tablicą „SZLAK KARPIA”. 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

X. Podmiot uzyskujący CERTYFIKAT „SZLAK KARPIA” wyraża zgodę na zachowanie znaku przez 

5 lat. 

 

XI. Tablice „SZLAKU KARPIA” zleca do wykonania i przekazuje dla gospodarstw rybackich lub 

podmiotów handlowych biuro Stowarzyszenia LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z siedzibą  

w Rajsku, ul. Edukacyjna 9. 

 
XII. Odbierający tablice deklaruje jej umieszczenie zgodnie z punktem II ZASAD. 

 


