DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 marca 2013 r.
Poz. 326
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej
Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189,
poz. 1471 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa,
zwanej dalej „dokumentacją gospodarki rybackiej”, w tym:
1)	wzory dokumentów, które należy stosować w tej dokumentacji;
2)	terminy i sposób przygotowywania i podawania informacji w tej dokumentacji oraz ich przekazywania.
§ 2. Dokumentacja gospodarki rybackiej obejmuje:
1)	w obwodzie rybackim:
a)	protokół zarybień, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
b)	protokół połowu ryb i raków, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
c)	księgę gospodarczą, której wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
d)	zestawienie roczne, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
2)	w obrębie hodowlanym, poza obwodem rybackim – księgę stawową.
§ 3. 1. Uprawniony do rybactwa dokonuje wpisów w dokumentacji gospodarki rybackiej w języku polskim, czytelnie,
bez używania skrótów, z wyjątkiem skrótów ogólnie przyjętych.
2. Wpisów dokonanych w dokumentacji gospodarki rybackiej nie poprawia się, z wyjątkiem błędów powstałych wskutek oczywistej pomyłki pisarskiej lub rachunkowej.
3. Błędy, o których mowa w ust. 2, powstałe w:
1)	protokole zarybień lub protokole połowu ryb i raków poprawia się przed potwierdzeniem zawartych w nich informacji
przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zwanego dalej „dyrektorem RZGW”, albo osobę
przez niego upoważnioną, jeżeli zostało to przewidziane w umowie zawartej przez uprawnionego do rybactwa z dyrektorem RZGW;
2)	księdze gospodarczej lub zestawieniu rocznym poprawia się przed przekazaniem kopii zestawienia rocznego do katastru wodnego, jednak nie później niż przed podjęciem przez marszałka województwa czynności związanych z dokonywaniem oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej
w obwodzie rybackim.
1)

	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
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4. Błędy w dokumentacji gospodarki rybackiej poprawia się przez skreślenie dotychczasowego wpisu i dokonanie nowego w taki sposób, aby był czytelny wpis poprawiany.
5. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 4, potwierdza podpisem złożonym przy poprawionym wpisie, wraz
z określeniem daty:
1)	uprawniony do rybactwa – w przypadku:
a)	protokołu zarybień,
b)	protokołu połowu ryb i raków,
c)	księgi gospodarczej,
d)	zestawienia rocznego;
2)	dyrektor RZGW albo osoba przez niego upoważniona, jeżeli są obecni podczas dokonywania tej czynności – w przypadku protokołu zarybień oraz protokołu połowu ryb i raków.
§ 4. 1. Protokół zarybień sporządza uprawniony do rybactwa niezwłocznie po wprowadzeniu materiału zarybieniowego
do wód obwodu rybackiego, zwanego dalej „zarybieniem”.
2. Uprawniony do rybactwa podaje w protokole zarybień informacje dotyczące wyłącznie materiału zarybieniowego,
który stanowił jego własność w czasie zarybienia.
3. Uprawniony do rybactwa przekreśla w sposób trwały niewypełnione rubryki w protokole zarybień dotyczące gatunku, rodzaju, ilości, zdrowotności lub pochodzenia materiału zarybieniowego, przed podpisaniem tego protokołu.
4. Uprawniony do rybactwa przekazuje protokół zarybień do potwierdzenia dyrektorowi RZGW albo osobie przez niego upoważnionej, w miejscu zarybienia, niezwłocznie po dokonanym zarybieniu, w przypadku gdy zostało to przewidziane
w umowie zawartej przez uprawnionego do rybactwa z dyrektorem RZGW.
5. W przypadku gdy przekazanie, o którym mowa w ust. 4, jest niemożliwe ze względu na nieobecność dyrektora
RZGW albo osoby przez niego upoważnionej, uprawniony do rybactwa zamieszcza adnotację w tym zakresie w protokole
zarybień oraz wskazuje sposób i termin powiadomienia dyrektora RZGW albo osoby przez niego upoważnionej o miejscu
i terminie zarybienia.
6. Uprawniony do rybactwa przechowuje oryginał protokołu zarybień przez pięć lat od dnia jego sporządzenia.
§ 5. 1. Protokół połowu ryb i raków sporządza uprawniony do rybactwa niezwłocznie po połowie dokonanym:
1)	w zbiorniku wodnym, co do którego marszałek województwa zwolnił uprawnionego do rybactwa od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej;
2)	w zbiorniku wodnym uznanym przez marszałka województwa za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki
rybackiej na czas określony;
3)	na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym.
2. Uprawniony do rybactwa przekreśla w sposób trwały niewypełnione rubryki w protokole połowu ryb i raków dotyczące gatunku, sortymentów wagowych, pozyskanych produktów, ilości lub sposobu zagospodarowania ryb lub raków,
przed podpisaniem tego protokołu.
3. Uprawniony do rybactwa przekazuje protokół połowu ryb i raków do potwierdzenia dyrektorowi RZGW albo osobie
przez niego upoważnionej, w miejscu połowu, niezwłocznie po dokonaniu połowu, w przypadku gdy zostało to przewidziane w umowie zawartej przez uprawnionego do rybactwa z dyrektorem RZGW.
4. W przypadku gdy przekazanie, o którym mowa w ust. 3, jest niemożliwe ze względu na nieobecność dyrektora
RZGW albo osoby przez niego upoważnionej, uprawniony do rybactwa zamieszcza adnotację w tym zakresie w protokole
połowu ryb i raków oraz wskazuje sposób i termin powiadomienia dyrektora RZGW albo osoby przez niego upoważnionej
o miejscu i terminie połowu.
5. Uprawniony do rybactwa przechowuje oryginał protokołu połowu ryb i raków przez pięć lat od dnia jego sporządzenia.
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§ 6. 1. Księgę gospodarczą prowadzi uprawniony do rybactwa w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
2. Księga gospodarcza prowadzona w postaci elektronicznej jest utrwalana na elektronicznym nośniku danych w sposób
chroniący dane na nim zawarte przed zatarciem, zniekształceniem lub usunięciem ich pierwotnej treści oraz w sposób
umożliwiający ich wydrukowanie w kolejności, w jakiej zostały utrwalone.
3. Księga gospodarcza zawiera w szczególności:
1)	ewidencję połowu ryb i raków;
2)	ewidencję amatorskiego połowu ryb;
3)	ewidencję zarybień.
4. Księgę gospodarczą prowadzi się osobno dla każdego jeziora, zbiornika wodnego, rzeki, kanału oraz cieku naturalnego, które znajdują się w granicach zasadniczego obwodu rybackiego.
5. Uprawniony do rybactwa może prowadzić jedną księgę gospodarczą dla łączących się ze sobą jezior, zbiorników
wodnych, rzek, kanałów lub cieków naturalnych, w granicach zasadniczego obwodu rybackiego, w przypadkach uzasadnionych warunkami hydrobiologicznymi obwodu rybackiego, charakterystyką jego ichtiofauny lub innymi czynnikami wymienionymi w operacie rybackim, które mają wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie.
6. Uprawniony do rybactwa, w przypadku zaprzestania prowadzenia gospodarki rybackiej w danym obwodzie rybackim, przekazuje do katastru wodnego kopie ksiąg gospodarczych prowadzonych dla danego obwodu rybackiego, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym zaprzestał prowadzenia tej gospodarki.
§ 7. 1. W ewidencji połowu ryb i raków, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 1, uprawniony do rybactwa podaje informacje
o ilości ryb i raków złowionych rybackimi narzędziami i urządzeniami połowowymi przez niego i osoby upoważnione do
połowu ryb lub raków na jego rzecz.
2. Uprawniony do rybactwa podaje ilość ryb i raków, o której mowa w ust. 1, w kilogramach, nie później niż do 15. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złowiono ryby lub raki.
3. W ewidencji połowu ryb i raków uprawniony do rybactwa podaje również sumę ilości:
1)	ryb złowionych w danym miesiącu,
2)	raków złowionych w danym miesiącu,
3)	ryb złowionych w danym roku, z podziałem na gatunki,
4)	wszystkich ryb oraz wszystkich raków złowionych w danym roku
– nie później niż do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku, w którym złowiono ryby lub raki.
§ 8. W ewidencji amatorskiego połowu ryb, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 2, uprawniony do rybactwa dokonuje wpisów raz w roku, nie później niż do dnia 15 kwietnia drugiego roku następującego po roku, w którym złowiono ryby.
§ 9. W ewidencji zarybień, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 3, uprawniony do rybactwa wpisuje informacje zawarte w:
1)	protokole zarybień, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a,
2)	dokumentach dotyczących zarybień, innych niż protokół zarybień, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a, przekazanych
uprawnionemu do rybactwa przez:
a)	dyrektora RZGW,
b)	podmiot, któremu dyrektor RZGW udostępnił obwód rybacki do badań naukowych, lub
c)	podmioty, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
– nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawniony do rybactwa dokonał zarybienia
albo otrzymał informację o dokonanych zarybieniach.
§ 10. 1. Zestawienie roczne sporządza uprawniony do rybactwa w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, raz
w roku, nie później niż do dnia 15 kwietnia każdego roku.
2. Zestawienie roczne prowadzone w postaci elektronicznej jest utrwalane na elektronicznym nośniku danych w sposób
chroniący dane na nim zawarte przed zatarciem, zniekształceniem lub usunięciem ich pierwotnej treści.
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3. Zestawienie roczne zawiera w szczególności:
1)	informacje zawarte w ewidencji połowu ryb i raków, sporządzonej za rok poprzedzający rok, w którym uprawniony do
rybactwa sporządza zestawienie;
2)	informacje zawarte w ewidencji amatorskiego połowu ryb, sporządzonej za rok poprzedzający o dwa lata rok, w którym
uprawniony do rybactwa sporządza zestawienie;
3)	informacje zawarte w protokołach zarybień, sporządzonych w roku poprzedzającym rok, w którym uprawniony do rybactwa sporządza zestawienie, z wyłączeniem informacji o wprowadzonym do wód obwodu rybackiego materiale zarybieniowym, który wcześniej został złowiony w tym samym lub innym obwodzie rybackim;
4)	informacje dotyczące materiału zarybieniowego wprowadzonego przez podmioty, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
4. Uprawniony do rybactwa przekazuje do katastru wodnego kopię zestawienia rocznego, nie później niż do dnia
31 grudnia roku, w którym zestawienie roczne zostało sporządzone.
§ 11. 1. Księgę stawową sporządza uprawniony do rybactwa w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, nie później niż do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego księga stawowa dotyczy.
2. Księga stawowa prowadzona w postaci elektronicznej jest utrwalana na elektronicznym nośniku danych w sposób
chroniący dane na nim zawarte przed zatarciem, zniekształceniem lub usunięciem ich pierwotnej treści.
3. Księga stawowa zawiera w szczególności:
1)	nazwę lub numer stawu oraz jego powierzchnię ewidencyjną i użytkową lub objętość;
2)	dane dotyczące obsady, w tym datę obsady, gatunek ryb, stadium rozwojowe ryb, liczbę i masę wpuszczonych ryb oraz
pochodzenie obsady;
3)	dane dotyczące odłowu, w tym datę odłowu, gatunek ryb, stadium rozwojowe ryb, liczbę i masę odłowionych ryb, informację, gdzie obsada została przeniesiona (nazwa lub numer stawu lub informacja, że obsada została sprzedana);
4)	rodzaje i ilość wykorzystanych pasz;
5)	wyliczony przyrost jednostkowy;
6)	wielkość powierzchni, którą nawieziono nawozami organicznymi, i ilość nawozu, jaka została zużyta;
7)	wielkość powierzchni, którą nawieziono NPK (azotem, fosforem, potasem), i ilość czystego składnika, jaka została
zużyta;
8)	ilość zastosowanego wapna, soli potasowej lub innych substancji o podobnym działaniu (sumarycznie dla każdej z substancji);
9)	informacje o występowaniu w obiekcie stawowym gatunków niedocelowych w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia
Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2007, str. 1, z późn. zm.), przy czym w przypadku stwierdzenia
wystąpienia ryb z takich gatunków – również informacje o podjętych działaniach ograniczających ich liczebność oraz
uniemożliwiających ich wydostanie się do powierzchniowych wód śródlądowych.
4. Przepisów ust. 3 pkt 6–8 nie stosuje się do obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych.
5. Uprawniony do rybactwa przekazuje informacje zawarte w księdze stawowej, w sposób i w terminie określonym
w przepisach o statystyce publicznej.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke
2)

	Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie
dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa (Dz. U. Nr 180, poz. 1766 i Nr 210, poz. 2048), które na podstawie art. 8
ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 200, poz. 1322) utraciło moc z dniem
28 listopada 2012 r.
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Objaśnienia do protokołu zarybień

„5c. Ilość” :
a) w kolumnie „kg” - wyrażoną w kilogramach ilość narybku, presmoltów,
smoltów, dwulatków, kroczka, trzylatków, selektów albo tarlaków,
b) „sztuki” – wyrażoną w sztukach liczbę ziaren ikry, wylęgu, narybku,

„5b. Rodzaj” – rodzaj materiału zarybieniowego, który określa stadium
rozwojowe ryb wprowadzonych do wód obwodu rybackiego;

„5a. Gatunek” – nazwę gatunkową materiału zarybieniowego, który
wprowadzono do wód obwodu rybackiego – polską, a w przypadku jej braku łacińską;

–

miejsce

połowu

lub

wyhodowania

materiału

„8b. Podpis” – podpis osoby, która sporządziła protokół;
i
„8c.
Data”
–
dzień,
miesiąc
protokołu zarybienia.

rok

sporządzenia

„7b. Czytelny podpis” – czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby
upoważnionej do potwierdzenia protokołu;
„7c. Data” – dzień, miesiąc i rok potwierdzenia protokołu zarybienia;
„8a. Imię i nazwisko” – imię i nazwisko uprawnionego do rybactwa albo osoby
przez niego upoważnionej do sporządzenia protokołu;

„6b. Uwagi o miejscu, sposobie i terminie powiadomienia dyrektora RZGW”
– adnotację o nieobecności dyrektora RZGW lub osoby przez niego
upoważnionej oraz o sposobie i terminie powiadomienia o planowanym miejscu
i terminie zarybienia;
„7. Potwierdzenie protokołu” – jeżeli zostało to przewidziane w umowie
zawartej przez uprawnionego do rybactwa z dyrektorem RZGW.
„7a. Dyrektor RZGW” – nazwę, siedzibę i adres dyrektora RZGW;

„6a. Uwagi dotyczące zarybienia” – w razie potrzeby, informacje związane
z dokonanym zarybieniem, inne niż wymienione w pozycjach od 1 do 5e
niniejszych objaśnień;

„5e. Pochodzenie”
zarybieniowego;

„5d. Zdrowotność” – datę sporządzenia i oznaczenie dokumentu
stwierdzającego zdrowotność materiału zarybieniowego, jeżeli przepisy
o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wymagają od uprawnionego do
rybactwa w obwodzie rybackim posiadania takiego dokumentu;

presmoltów, smoltów, kroczka, dwulatków, trzylatków, selektów albo tarlaków
- która została wprowadzona do wód obwodu rybackiego;

Dziennik Ustaw

„4c. Miejsce wprowadzenia materiału zarybieniowego” – miejsce
wprowadzenia materiału zarybieniowego do wód obwodu rybackiego;

„4b. Obwód rybacki” – nazwę i numer obwodu rybackiego, do wód którego
wprowadzono materiał zarybieniowy, zgodne z nazwą i numerem obwodu
rybackiego podanym w rozporządzeniu dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki wodnej w sprawie ustanowienia obwodów rybackich;

„4a. Region wodny” – nazwę regionu wodnego, w którym do wód obwodu
rybackiego wprowadzono materiał zarybieniowy;

„3. Miejsce sporządzenia protokołu” – miejsce, w którym sporządzono
protokół;

„2. Data zarybienia” – dzień, miesiąc i rok wprowadzenia materiału
zarybieniowego do wód obwodu rybackiego;

„1. Uprawniony do rybactwa” – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazwę, siedzibę i adres uprawnionego do rybactwa, który
wprowadził materiał zarybieniowy do wód obwodu rybackiego;

Stosownie do § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz. U. poz. 326)
protokół zarybień sporządza się niezwłocznie po wprowadzeniu materiału zarybieniowego do wód obwodu rybackiego, podając w pozycji:

Strona B
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Załącznik nr 2

Strona A

WZÓR PROTOKOŁU POŁOWU RYB I RAKÓW
Protokół połowu ryb i raków

1. Uprawniony do rybactwa

2. Miejsce połowu

2a. Region wodny

2b. Miejsce połowu 2c. Obwód rybacki

3. Data połowu

Lp.
1.

5. Gatunek

6.Sortyment
/ produkt

4. Miejsce sporządzenia protokołu

7. Ilość (kg)

8. Sposób zagospodarowania

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
9. Imiona i nazwiska osób dokonujących połowu
10. Uwagi

11. Sporządzający protokół

12. Potwierdzenie protokołu

11a.
Imię i
nazwisko

12a.
Dyrektor
RZGW

11b.
Podpis

12b.
Czytelny
podpis

11c.Data

12c. Data
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Strona B
Objaśnienia do protokołu połowu ryb i raków
Stosownie do § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz. U. poz. 326), protokół połowu ryb i raków sporządza się
niezwłocznie po zakończeniu połowu, podając w pozycji:

„1. Uprawniony do rybactwa” – imię
i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
albo
nazwę,
siedzibę
i
adres
uprawnionego do rybactwa;

„9. Imiona i nazwiska osób dokonujących
połowu” – imiona i nazwiska osób, które
wyjęły ryby lub raki z rybackich narzędzi lub
urządzeń połowowych;

„2a. Region wodny” – nazwę regionu
wodnego, w którym dokonano połowu ryb
lub raków;

„10. Uwagi” – adnotację o nieobecności
dyrektora RZGW lub osoby przez niego
upoważnionej oraz o sposobie i terminie
powiadomienia o planowanym miejscu
i
terminie
połowu
oraz
informacje
o dokonanym połowie, inne niż wymienione
w pozycjach 1-9 protokołu;

„2b.
Miejsce
połowu”
–
miejsce
w obwodzie rybackim, w którym dokonano
połowu ryb lub raków;
„2c. Obwód rybacki” – nazwę i numer
obwodu rybackiego, w którym dokonano
połowu, zgodne z nazwą i numerem
obwodu
rybackiego
podanym
w rozporządzeniu dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej w sprawie
ustanowienia obwodów rybackich;

„11a. Imię i nazwisko” – imię i nazwisko
uprawnionego do rybactwa albo osoby
przez niego upoważnionej do sporządzenia
protokołu;

„3. Data połowu” – dzień, miesiąc i rok,
w którym ryby lub raki wyjęto z rybackich
narzędzi lub urządzeń połowowych;

„11c. Data” – dzień,
sporządzenia protokołu;

„4. Miejsce sporządzenia protokołu” –
miejsce, w którym sporządzono protokół;
„5. Gatunek” – nazwę gatunkową ryb
i raków, które odłowiono - polską,
a w przypadku jej braku - łacińską;
„6. Sortyment/produkt” – sortyment
wagowy złowionych ryb albo nazwę
pozyskanego produktu (ikra, mlecz);
„7. Ilość” – szacunkową ilość ryb, raków lub
produktów od nich pozyskanych, wyrażoną
jednostką miary: kilogram, sztuki albo litr;
„8.
Sposób
zagospodarowania”
–
przeznaczenie
lub
sposób,
w
jaki
wykorzystano złowione ryby i raki;

„11b. Podpis” – podpis
sporządziła protokół;

osoby,

miesiąc

która
i

rok

„12a. Dyrektor RZGW” – nazwę, siedzibę
i adres dyrektora RZGW;
„12b. Czytelny podpis” – czytelny podpis,
z podaniem imienia i nazwiska osoby
upoważnionej do potwierdzenia protokołu;
„12c. Data” – dzień,
potwierdzenia protokołu.

miesiąc

i

rok

–9–

*Niepotrzebne skreślić.

Zakończono dn. ...................................20 ..... r.

Założono dn. ........................................20 ..... r.

.........................................................................

Uprawniony do rybactwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jezioro/rzeka/zbiornik zaporowy* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dziennik Ustaw

Obwód rybacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Region wodny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KSIĘGA GOSPODARCZA

(zewnętrzna strona okładki – strona 1 księgi gospodarczej)

WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ

Załącznik nr 3
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5a.

M

4a. Węgorz

S

S

M

5b.

4b. Szczupak

D

3b. Szczupak
S

M

5c.

4c. Sandacz

D

3c. Sandacz

5d.

D

4d. Okoń

S

3d. Okoń
M

5e.

S

4e. Leszcz

D

M

3e. Leszcz

5f.

S

4f. Lin

D

3f. Lin
M

5g.

4g. Płoć
i wzdręga

S

3g. Płoć
i wzdręga

3. EWIDENCJA POŁOWU
3i. 3j.
Krąp

5h.

4i.
Krąp

4j.

5. WYMIARY GOSPODARCZE

4h.
Karaś

4. EWIDENCJA AMATORSKIEGO

3h.
Kar
aś

– 10 –

cm/
okres

kg

szt.

Gat.

IIIb.
Ryby
razem
wg
gatunk
ów

XII

XI

X

IX

D

3a. Węgorz

Dziennik Ustaw

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

M-c

Gat.

(część I karty rocznej - strona 4 księgi gospodarczej i jej następne strony o numerach parzystych)
1. ROK
2. Wydajność z 1 ha wód
kg/ha
20
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S

A /R

K

IVc. Rodzaj danych

IVb.
Liczba
osób

IVa.
Amatorskie
połowy
razem

6d. Rodzaj
6e. Pochodzenie

6f. Sztuki

6g.
kg

6h.
Uwagi

7. Informacje dotyczące obwodu rybackiego i ochrony ryb:

6c.
Gatunek

Materiał zarybieniowy

6. EWIDENCJA ZARYBIEŃ

– 11 –

RYB

IIId.
Raki
razem

Raki

3k.

IIIc.
Ryby
razem

IIIa.
Ryby
razem wg
m-cy

6b Nr
dokumentu

Dziennik Ustaw

POŁOWU RYB

RYB I RAKÓW
6a.
Data
zarybi
enia

(część II karty rocznej - strona 5 księgi gospodarczej i jej następne strony o numerach nieparzystych)
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1. W pozycji „1.Rok” - podaje się oznaczenie
roku kalendarzowego, za który sporządza się
informacje o gospodarce rybackiej.
2. W pozycji „2. Wydajność z 1 ha wód” podaje się, wyrażony w kilogramach na 1 ha
wody, wynik połowów ryb dokonanych przez
uprawnionego do rybactwa w danym roku
kalendarzowym.
3. W pozycjach od 3a do 3j - podaje się ilość ryb
określonego gatunku, złowionych w każdym
miesiącu danego roku kalendarzowego
(wiersze),
z
uwzględnieniem
podziału
gatunków ryb na następujące sortymenty
wagowe (kolumny):
1) węgorz:
a) D – powyżej 0,75 kg,
b) S - powyżej 0,3 kg do 0,75 kg,
c) M – do 0,3 kg;
2) szczupak:
a) D – powyżej 1 kg,
b) S – powyżej 0,8 kg do 1 kg,
c) M – do 0,8 kg;
3) sandacz:
a) D – powyżej 1 kg,
b) S – powyżej 0,5 kg do 1 kg,
c) M – do 0,5 kg;
4) okoń:
a) D – powyżej 0,5 kg,
b) S – powyżej 0,2 kg do 0,5 kg,
c) M – do 0,2 kg;
5) leszcz:
a) D – powyżej 1 kg,
b) S – powyżej 0,5 kg do 1 kg,
c) M – do 0,5 kg;
6) lin:
a) D - powyżej 0,5 kg,
b) S – powyżej 0,3 kg do 0,5 kg;
7) płoć i wzdręga:
a) S – powyżej 0,2 kg,
b) M – do 0,2 kg.

W pozycji „3g. Płoć i wzdręga” podaje się
łącznie ilość złowionych ryb z gatunku płoć oraz
wzdręga. W pozycji 3j podaje się ilość ryb z
gatunków innych niż wymienione w pozycjach od
3a do 3i. Podziału nagłówka na kolumny w
pozycji 3j dokonuje, w miarę potrzeby,
uprawniony
do
rybactwa,
uwzględniając
informacje o gatunkach ryb występujących w
obwodzie rybackim i podział gatunków ryb na
następujące sortymenty wagowe:
1) łosoś:
a) D – powyżej 6 kg,
b) S - powyżej 3 kg do 6 kg,
c) M – do 3 kg;
2) miętus:
a) D – powyżej 0,5 kg,
b) S – do 0,5 kg;
3) sum:
a) D – powyżej 3 kg,
b) S – do 3 kg;
4) troć wędrowna:
a) D – powyżej 3 kg,
b) S – powyżej 1 kg do 3 kg,
c) M – do 1 kg.
4. W pozycji „3k. Raki” – podaje się w
kilogramach ilość raków złowionych w danym
miesiącu.
5. W pozycji „IIIa. Ryby razem wg m-cy” –
podaje się w kilogramach ilość wszystkich ryb
złowionych przez uprawnionego do rybactwa
w danym miesiącu.
6. W pozycji „IIIb. Ryby razem wg gatunków” –
podaje się w kilogramach, z uwzględnieniem
podziału gatunków ryb na sortymenty
wagowe, ilość wszystkich ryb tego samego
gatunku złowionych przez uprawnionego do
rybactwa w danym roku kalendarzowym.
7. W pozycji „IIIc. Ryby razem” – podaje się w
kilogramach ilość wszystkich ryb złowionych
przez uprawnionego do rybactwa w danym
roku kalendarzowym.

8. W pozycji „IIId. Raki razem” – podaje się w
kilogramach
ilość
wszystkich
raków
złowionych przez uprawnionego do rybactwa
w danym roku kalendarzowym.
9. W pozycjach od 4a do 4j – podaje się, w
sztukach i kilogramach, ilość ryb określonego
danym
roku
gatunku
złowionych
w
kalendarzowym przez osoby uprawiające
amatorski połów ryb. W pozycji 4j podaje się
ilość ryb z gatunków innych niż wymienione w
pozycjach od 4a do 4i. Podziału nagłówka i
wiersza na kolumny w pozycji 4j dokonuje, w
miarę potrzeby, uprawniony do rybactwa,
uwzględniając informacje o gatunkach ryb
występujących w obwodzie rybackim.
10. W pozycji „IVa. Amatorskie połowy razem”
– podaje się wyrażoną w kilogramach ilość
wszystkich ryb złowionych w danym roku
kalendarzowym przez osoby uprawiające
amatorski połów ryb.
11. W pozycji „IVb. Liczba osób” – podaje się
liczbę osób, od których uprawniony do
rybactwa zebrał albo otrzymał informacje o
wynikach amatorskiego połowu ryb w danym
roku kalendarzowym.
12. W pozycji „IVc. Rodzaj danych” – podaje
się, przez zakreślenie właściwego symbolu,
rodzaj danych o ilości ryb złowionych przez
osoby uprawiające amatorski połów ryb,
gdzie:
1) S – oznacza dane szacunkowe określone
przez uprawnionego do rybactwa;
2) A/R – oznacza dane uzyskane z ankiet
albo rejestrów amatorskiego połowu
wypełnianych przez osoby uprawiające
amatorski połów ryb;
3) K – oznacza dane uzyskane na
podstawie kontroli wyników połowu u
osób uprawiających amatorski połów ryb,
dokonanej przez uprawnionego do
rybactwa.

OBJAŚNIENIA DO KSIĘGI GOSPODARCZEJ

(wewnętrzna strona okładki – strona 2 księgi gospodarczej)
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22.

21.

oraz
szkód
wyrządzanych
przez
zwierzęta wolno żyjące,
5) warunków hydrobiologicznych obwodu
rybackiego,
ichtiofauny
obwodu
6) charakterystyki
rybackiego,
7) granic obrębów hodowlanych albo
obszarów objętych formami ochrony
przyrody,
8) miejsc usytuowania sadzów rybackich,
przepławek, pomostów lub innych
budowli
mających
wpływ
na
prowadzenie racjonalnej gospodarki
rybackiej,
gromadnego
przebywania
9) miejsc
kormoranów czarnych,
10) wpływu
innych
czynników
niż
wymienione w pkt 1-9 na sposób
prowadzenia gospodarki rybackiej przez
uprawnionego do rybactwa
- jeżeli stan faktyczny zmienił się w stosunku
do stanu podanego w operacie rybackim.
W pozycji „7. Informacje dotyczące
obwodu rybackiego i ochrony ryb” podaje
się ponadto informacje o:
1) wykonanych
regulacjach
wielkości
i struktury populacji ryb drapieżnych oraz
ryb karpiowatych w jeziorach lub innych
zbiornikach wodnych;
2) sposobach odtworzenia eksploatowanych
zasobów raków i ryb z gatunków
wędrownych lub gatunków zagrożonych
pogarszającymi się warunkami rozrodu
naturalnego
w
wodach
obwodu
rybackiego;
zabiegach
ochronnych,
3) wykonanych
niezbędnych do ochrony zasobów ryb
i raków lub poprawy warunków ich
bytowania w wodach obwodu rybackiego.

Dziennik Ustaw

20.

19.

12) narybek obsadowy węgorza – 1o;
13) podchowany narybek węgorza – pnw;
14) narybek wiosenny, dwulatki albo kroczek
– 2;
15) trzylatki – 3;
16) selekt – se;
17) tarlak – t.
W pozycji „6e. Pochodzenie” – podaje się:
1) oznaczenie dokumentu, w którym
wskazano
miejsce
pochodzenia
materiału zarybieniowego oraz
2) siedzibę i nazwę hodowcy materiału
zarybieniowego albo
3) nazwę rzeki, kanału, cieku naturalnego,
jeziora albo innego zbiornika wodnego,
w
którym
materiał
zarybieniowy
złowiono.
W pozycji „6f. Sztuki” oraz „6g. kg” – podaje
się wyrażoną odpowiednio w sztukach
i
w
kilogramach
ilość
materiału
zarybieniowego, którą wprowadzono do wód.
W pozycji „6h. Uwagi” – podaje się, w razie
potrzeby, informacje dotyczące materiału
zarybieniowego lub czynności związanych
z zarybieniem wód, inne niż wymienione
w pozycjach 6a - 6g księgi gospodarczej.
W pozycji „7. Informacje dotyczące obwodu
rybackiego i ochrony ryb” – podaje się
informacje o zmianie:
1) powierzchni wód obwodu rybackiego
oraz stanu ich połączeń z innymi
wodami,
2) oddziaływania na sposób prowadzenia
gospodarki rybackiej ustanowionych
obrębów ochronnych,
3) występujących
źródeł
i
rodzajów
zanieczyszczeń wód,
4) rodzaju, zakresu i wpływu kłusownictwa

OBJAŚNIENIA DO KSIĘGI GOSPODARCZEJ

13. W pozycji od 5a do 5h - podaje się wymiar
gospodarczy ryb ze wskazaniem okresu, na
który
został
wprowadzony.
Wymiar
gospodarczy ryb wraz z okresem, na który
został wprowadzony, wpisuje się, zachowując
podział kolumn na gatunki ryb przyjęty
w ewidencji połowu ryb i raków lub ewidencji
amatorskiego połowu ryb. Podziału wiersza
na kolumny w pozycji 5h dokonuje, w razie
potrzeby, uprawniony do rybactwa.
15. W pozycji „6a. Data zarybienia” – podaje się
dzień i miesiąc wprowadzenia materiału
zarybieniowego do wód.
16. W pozycji „6b. Nr dokumentu” – podaje się
oznaczenie dokumentu potwierdzającego
wprowadzanie materiału zarybieniowego do
wód.
17. W pozycji „6c. Gatunek” – podaje się nazwę
gatunkową materiału zarybieniowego, który
wprowadzono do wód.
18. W pozycji „6d. Rodzaj” – podaje się rodzaj
materiału
zarybieniowego,
który
wprowadzono do wód, stosując następujące
nazewnictwo albo symbole:
1) ikra zapłodniona – i1;
2) ikra zaoczkowana – i2;
3) wylęg – w0;
4) wylęg żerujący - wż;
5) wylęg podchowany - wp;
6) narybek letni – 1l;
7) narybek jesienny – 1j;
8) presmolt – 1p;
9) smolt – sm;
10) szklisty narybek wstępujący węgorza –
1sz;
11) narybek wstępujący węgorza – 1w;

(strona 3 księgi gospodarczej)
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WZÓR ZESTAWIENIA ROCZNEGO
Strona A

Zestawienie roczne
1. Liczba stron C

Strona A

2. Region wodny

Oznaczenia w katastrze wodnym
(wypełnia dyrektor RZGW)

Region wodny

3. Obwód rybacki

4. Powierzchnia
zasadniczego
obwodu
rybackiego (ha)

Dorzecze
Obwód rybacki

5. Połowy ryb i raków rybackimi narzędziami i urządzeniami połowowymi w roku
Lp.

5a. Gatunek
1)

5b. Ilość
[kg]

Lp.

5a. Gatunek

1.

Raki

17.

Lin

2.

Węgorz

18.

Świnka

3

Łosoś

19.

Brzana/Brzanka

4.

Troć jeziorowa

20.

Ukleja

5.

Troć wędrowna

21.

Krąp

6.

Pstrąg potokowy

22.

Leszcz

7.

Głowacica

23.

Certa

8.

Sielawa

24.

Karaś

9.

Sieja

25.

Karp

10. Lipień

26.

Tołpyga

11. Stynka

27.

Sum

12. Szczupak

28.

Miętus

29.

Sandacz

14. Jelec/Kleń/Jaź

30.

Okoń

15. Amur

31.

Jazgarz

16. Boleń

32.

pozostałe

2)

13. Płoć/Wzdręga

2)

2 0

5b. Ilość
[kg]

2)

3)

4)

6. Połowy ryb i raków rybackimi narzędziami i urządzeniami połowowymi razem
Połowy ryb i raków razem (suma kg podanych w kolumnie 5b w pozycjach od 1 do 32)
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Strona B

Strona B

7a. Źródło danych

Lp.

7c. Gatunek

S

A/R

7. Amatorskie połowy ryb
5)

K

7d. Ilość
[kg]

7b. Zestawienie sporządzono za rok

Lp.

7c. Gatunek

1.

Węgorz

17.

Lin

2.

Łosoś

18.

Świnka

3

Troć jeziorowa

19.

Brzana/Brzanka

4.

Troć wędrowna

20.

Ukleja

5.

Pstrąg potokowy

21.

Krąp

6.

Pstrąg tęczowy

22.

Leszcz

7.

Głowacica

23.

Certa

8.

Sielawa

24.

Karaś

9.

Sieja

25.

Karp

10. Lipień

26.

Tołpyga

11. Stynka

27.

Sum

28.

Miętus

29.

Sandacz

14. Jelec/Kleń/Jaź

30.

Okoń

15. Amur

31.

Jazgarz

16. Boleń

32.

pozostałe

12. Szczupak
2)

13. Płoć/Wzdręga

2)

2 0

7d. Ilość
[kg]

2)

3)

4)

8. Amatorskie połowy ryb razem
Amatorskie połowy ryb razem (suma kg podanych w kolumnie 7d w pozycjach od 1 do
32)
Objaśnienia do stron A i B zestawienia rocznego:
1) ilość raków podaje się łącznie dla wszystkich złowionych raków, niezależnie od ich gatunku;
2) ilość ryb podaje się łącznie dla wszystkich wymienionych w tej pozycji gatunków;
3) ilość ryb podaje się łącznie dla wszystkich złowionych ryb rodzaju Carassius;
4) ilość ryb podaje się łącznie dla wszystkich złowionych ryb gatunku Hypophthalmichthys molitrix oraz Aristichthys
nobilis;
5) należy zakreślić właściwą literę, zgodnie z informacją podaną w księdze gospodarczej.
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Poz. 326

Strona C

Strona C Nr

(każdą stronę C zestawienia rocznego należy ponumerować)

9. Materiał zarybieniowy wprowadzony do wód obwodu rybackiego przez uprawnionego do
rybactwa
Lp.
9a. Gatunek
9b. Rodzaj
9c. Ilość
9d. Wartość
sztuki

kg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
10. Wartość materiału zarybieniowego razem (suma wartości podanych w
kolumnie 9d w pozycjach od 1 do 17 na wszystkich stronach C zestawienia
rocznego)
11. Sporządzający zestawienie roczne
11a. Imię i
nazwisko

11b. Podpis

zł
12. Data
sporządzenia
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Poz. 326

Strona D

Strona D Nr

(każdą stronę D zestawienia rocznego należy ponumerować)

13. Materiał zarybieniowy wprowadzony do wód obwodu rybackiego przez podmioty, o których
mowa w art. 4b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
Lp.
13a. Gatunek
13b. Rodzaj
13c. Ilość
13d. Zarybiający
sztuki

kg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
14. Sporządzający zestawienie roczne
14a. Imię i
nazwisko

14b. Podpis

15. Data
sporządzenia

