Beneficjenci, którzy zakończyli realizację pakietów 1.1, 2.2, 2.3, 2.8 zobowiązani są do
rozliczenia pakietu 2 wymóg 2.7 zgodnie z zapisami § 10 rozporządzenia MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na
realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo
śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą
w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. z dnia 11 września 2009 r. w
trakcie realizacji operacji beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad
dobrej praktyki rybackiej (§ 10. 2)
§ 10. 1. Pomoc na realizację operacji w ramach środka działania wodnośrodowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych
środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb:
1)

(6)

przysługuje, jeżeli zobowiązania określone w § 9 ust. 1 będą realizowane na
powierzchni obejmującej powierzchnię obiektów chowu lub hodowli, a także
grunty pod stawami w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), zwanej dalej "powierzchnią
ewidencyjną", o powierzchni co najmniej 1 ha lub - w przypadku ryb
łososiowatych - o produkcji rocznej nie mniejszej niż 5 ton;

2) przyznaje się, jeżeli wnioskodawca zobowiązał się do realizacji operacji w całym
obiekcie chowu lub hodowli lub co najmniej na jednym stawie, przy
jednoczesnym stosowaniu podstawowych zasad dobrej praktyki rybackiej w
całym obiekcie.
2. Przez podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej rozumie się:
1) prowadzenie wewnętrznej dokumentacji chowu lub hodowli ryb zawierającej
daty obsad, odłowów, zestawienia masy ryb obsadzonych i odłowionych oraz
ilości i rodzaju skarmianej paszy;
2)

terminową realizację, określonych w przepisach o statystyce publicznej,
obowiązków statystycznych w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni
stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych
urządzeniach służących do chowu lub hodowli;
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3) posiadanie:
a) aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa
wodnego,
b) weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego na podstawie przepisów
w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego,
c) dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego
dobrostanu ryb, obejmującego zagadnienia dotyczące:
– tego dobrostanu, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów
jego obniżenia, wpływu jakości wody na ten dobrostan, wpływu pogorszenia
dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego oraz przedstawienia stanu
prawnego dotyczącego dobrostanu ryb,
– warunków sprzedaży żywych ryb,
– metod humanitarnego uśmiercania ryb.
W 1 punkcie zasad dobrej praktyki rybackiej zawarto obowiązek prowadzenia
wewnętrznej dokumentacji chowu lub hodowli ryb zawierającej:
- daty obsad,
- daty odłowów,
- zestawienia masy ryb obsadzonych i odłowionych,
- ilości i rodzaju skarmianej paszy.
Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację wymogów w 2013 roku zobowiązani są do
złożenia następujących dokumentów:
- wyciąg z księgi stawowej,
- formularze:
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Realizacja pakietu 1.1
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Formularze realizacji pakietów II w zależności od podpisanej umowy (załącznik
do umowy).

Beneficjenci, którzy zakończyli realizację pakietów w 2016 roku wynikających z
umowy i pozostał do realizacji pakiet 2.7 (Utrzymywanie wysp, skarp, grobli wraz z
ławami oraz innych nieużytków (pokrytych trawą, roślinnością zielną, krzewami lub
drzewami) lub zakładanie sztucznych siedlisk – dot. powierzchni ewidencyjnej objętej
dofinansowaniem) zobowiązani są dostarczyć:
- wyciąg danych wynikających z § 10 rozporządzenia lub wyciąg z księgi stawowej na
dotychczasowych formularzach oraz
- formularze:



Zużycie paszy
Realizacja pakietu 2.7

Decyzję, w jakiej formie chcecie Państwo przekazać informację o realizacji pakietów,
ARiMR pozostawia otwartą do dyspozycji Beneficjenta.
Przedkładając do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozliczenie za
rok 2017 należy przedłożyć informację zawierającą tylko powyższe dane
produkcyjne wraz z załącznikami niezbędnymi do rozliczenia wymogów.
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