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APLIKASYON PARA SA

"PRIVILEGE TO OPERATE (PTO) A FISHCAGE IN LAGUNA DE BAY"
(RENEWAL)
Petsa ng Pagsusumite:

FC Control No.

DIREKSYON: Sagutin ang lahat ng mga blanko ng malinaw at lagyan ng tsek ( ) ang mga kaukulang puwang (

).

I. IMPORMASYONG PERSONAL:

a. Pangalan ng May-ari:
b. Tirahan:

k. Telepono/Selpon No.:

Email address:

 May-asawa

d. Katayuang Sibil:

 Walang asawa

 Hiwalay

 Biyudo/Biyuda

Bilang ng mga anak:

e. Pangalan ng kabiyak:
II. IMPORMASYON UKOL SA NAKATAYONG FISHCAGE:

a. Lugar (Brgy at Bayan) na kinatatayuan ng Fishcage:
b. Pangalan ng katiwala:

Telepono/Selpon No.:

k. Sukat ng Fishcage (metro kuwadrado):
d. Lokasyon ng fishcage area:

 Nasa loob ng fishcage belt

 Nasa labas ng fishcage belt

 Fishpen type

 Baliktad na kulambo type

e. Klase o ayos ng fishcage:
g. Hulog na Semilya:

 Tilapya (bilang):

 Bighead Carp (bilang):

 Bangus (bilang):

 Ibang Uri (bilang):

h. Kung naani na:

Gaano ang bilang:

Gaano ang timbang:

i. Kung di pa naani:

Kailan inihulog (petsa):

Kailan balak anihin (petsa):

l. Kung gumagamit ng patuka, anong uri ng patuka:
m. Kailan sinimulan ang paggamit ng patuka:
n. Kailan natapos ang paggamit ng patuka:
o. Gaano kadaming patuka ang nagamit:
Pinatunayan ko na ang mga impormasyong nakasulat dito ay totoo at tama sa aking
pagkakaalam at paniniwala. Ang mga impormasyong narito ay maaaring suriin at anumang maling
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pahayag ay maaaring maging dahilan ng hindi pagtanggap ng aking aplikasyon at pagwalang saysay sa
anumang permiso na una nang naipagkaloob.
Kaugnayan nito, ako ay kagyat na tatalima sa mga ipinag uutos at alituntunin ng LLDA upang ang
operasyon ng aking istrakturang pang-pangisdaan ay naaayon sa Laguna de Bay Fishery Zoning and
Management Guidelines (ZOMAG 2019). Kasama dito ang pagsunod sa kaukulang pagsasa-ayos o
paglilipat sa itinalagang fishcage belt kung kinakailangan.
Nauunawaan ko na ang hindi pagsunod sa itinadha ng batas at mga alituntunin at regulasyong
ipina-iiral batay sa ZOMAG 2019, gaya nang pagpapalaki ng higit sa itinakdang sukat ng istraktura,
pagbebenta o paglilipat ng permiso o PTO ng walang pahintulot ng LLDA, pinag-sama samang
operasyon ng maraming istraktura (one enclosure), pag-ooperate o pagmamay-ari ng higit sa isang
istraktura, hindi pagbabayad ng butaw at mga bayarin, at iba pang kaugnay na pagbabawal ay magiging
daan upang ang ibinigay na Pribilehiyo na Makapag-Operate o PTO ay bawiin ng LLDA, kasama ang
pagbabayad ng kaukulang multa, at ang pagbubuwag ng aking istraktura.
Bilang patunay ng aking pagsunod sa mga alituntuning itinadhana, ganundin ang lubos kong pagunawa at pagtanggap sa mga parusang iaatang at ipapataw kung sakaling may mga makitang paglabag
sa aking operasyon, minarapat kong ilapat ang aking lagda sa espasyo na nasa ibaba.

Lagda sa ibabaw ng Pangalan

Petsa ng Paglagda

SUBSCRIBED AND SWORN to before me this ________________________ of 20__________,
Affiant exhibiting his / her Identification No. _____________________________________ issued at
________________________________ on _______________________________.

NOTARY PUBLIC
Doc. No.
Page No.
Book No.
Series of

------------------------------------------------------------------------------------------Mga Kinakailangang Dokumento sa Pagpapatala:
1)
2)
3)

Duly accomplished, signed and notarized application form;
LLDA Fishermen's Registration ID (issued by CDD - LLDA); at saka
Barangay Clearance
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