
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwiet-
nia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 750, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zasady prowadzenia dokumentacji przez upraw-
nionego do rybactwa w obwodzie rybackim;

2) wzory dokumentacji.

§ 2. Udokumentowanie dzia∏aƒ zwiàzanych z pro-
wadzonà gospodarkà rybackà w obwodzie rybackim
stanowi:

1) protokó∏ zarybieƒ,

2) protokó∏ po∏owu ryb i raków,

3) ksi´ga gospodarcza,

4) zestawienie roczne

— zwane dalej „dokumentacjà gospodarki rybac-
kiej”.

§ 3. 1. Wpisy dokonywane w dokumentacji gospo-
darki rybackiej powinny odzwierciedlaç stan faktycz-
ny.

2. Uprawniony do rybactwa dokonuje wpisów
w dokumentacji gospodarki rybackiej w j´zyku pol-
skim, czytelnie i przy u˝yciu trwa∏ego Êrodka, bez u˝y-
wania skrótów, z wyjàtkiem skrótów ogólnie przyj´-
tych.

3. Wpisy w dokumentacji gospodarki rybackiej nie
mogà byç poprawiane, z wyjàtkiem b∏´dów powsta-
∏ych wskutek oczywistej pomy∏ki pisarskiej lub ra-
chunkowej.

4. B∏´dy, o których mowa w ust. 3, powsta∏e w:

1) ksi´dze gospodarczej albo zestawieniu rocznym,
powinny byç poprawione przed podj´ciem przez
wojewod´ czynnoÊci zwiàzanych z dokonywaniem
oceny wype∏niania przez uprawnionego do rybac-
twa obowiàzku prowadzenia racjonalnej gospo-
darki rybackiej;

2) protoko∏ach, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, po-
winny byç poprawione przed potwierdzeniem za-
wartych w nich informacji przez w∏aÊciciela wody
albo osob´ przez niego upowa˝nionà.

5. B∏´dy w dokumentacji gospodarki rybackiej po-
prawia si´ przez skreÊlenie dotychczasowej treÊci
i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelnoÊci b∏´dne-
go zapisu.

6. Dokonanie czynnoÊci, o której mowa w ust. 5,
potwierdza podpisem z∏o˝onym przy poprawionym
wpisie, wraz z okreÊleniem daty:

1) uprawniony do rybactwa — w przypadku ksi´gi
gospodarczej albo zestawienia rocznego;

2) uprawniony do rybactwa i w∏aÊciciel wody albo
osoba przez niego upowa˝niona — w przypadku
protoko∏ów, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2.

§ 4. 1. Uprawniony do rybactwa sporzàdza proto-
kó∏ zarybieƒ niezw∏ocznie po wprowadzeniu materia∏u
zarybieniowego do wód obwodu rybackiego.

2. Uprawniony do rybactwa podaje w protokole
zarybieƒ informacje dotyczàce wy∏àcznie materia∏u za-
rybieniowego, który w chwili wprowadzenia do wód
obwodu rybackiego stanowi∏ jego w∏asnoÊç.

3. Je˝eli po dokonaniu wpisów w protokole zary-
bieƒ pozosta∏y niewype∏nione rubryki dotyczàce ga-
tunku, rodzaju, iloÊci, zdrowotnoÊci lub pochodzenia
materia∏u zarybieniowego, uprawniony do rybactwa,
przed podpisaniem protoko∏u zarybieƒ, przekreÊla nie-
wype∏nione rubryki w sposób trwa∏y.

4. Je˝eli umowa zawarta przez uprawnionego do
rybactwa z w∏aÊcicielem wody przewiduje potwierdze-
nie protoko∏u zarybieƒ przez w∏aÊciciela wody, upraw-
niony do rybactwa przekazuje protokó∏ zarybieƒ do
potwierdzenia w∏aÊcicielowi wody albo osobie przez
niego upowa˝nionej, w miejscu wprowadzenia mate-
ria∏u zarybieniowego do wód obwodu rybackiego,
niezw∏ocznie po dokonaniu zarybienia.

5. W razie niemo˝noÊci przekazania protoko∏u za-
rybieƒ w∏aÊcicielowi wody albo osobie przez niego
upowa˝nionej z powodu ich nieobecnoÊci, uprawnio-
ny do rybactwa zamieszcza stosownà adnotacj´ na t´
okolicznoÊç w protokole zarybieƒ, wskazujàc równie˝
sposób i termin powiadomienia w∏aÊciciela wody albo
osoby przez niego upowa˝nionej o planowanym miej-
scu i terminie zarybienia.

6. Uprawniony do rybactwa przechowuje orygina∏
protoko∏u zarybieƒ przez okres trzech lat od dnia jego
sporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229.



§ 5. 1. Uprawniony do rybactwa sporzàdza proto-
kó∏ po∏owu ryb i raków niezw∏ocznie po po∏owie doko-
nanym:

1) w zbiorniku wodnym, co do którego wojewoda
zwolni∏ uprawnionego do rybactwa od obowiàzku
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej;

2) w zbiorniku wodnym uznanym przez wojewod´ za
nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospo-
darki rybackiej;

3) w obr´bie hodowlanym ustanowionym na jego
wniosek w granicach obwodu rybackiego lub

4) na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 17
ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie Êródlàdowym.

2. Je˝eli po dokonaniu wpisów w protokole po∏o-
wu ryb i raków pozosta∏y niewype∏nione rubryki doty-
czàce gatunku, sortymentów wagowych, pozyskanych
produktów, iloÊci lub sposobu zagospodarowania ryb
lub raków, uprawniony do rybactwa, przed podpisa-
niem protoko∏u po∏owu ryb i raków, przekreÊla niewy-
pe∏nione rubryki w sposób trwa∏y.

3. Je˝eli umowa zawarta przez uprawnionego do
rybactwa z w∏aÊcicielem wody przewiduje potwierdze-
nie protoko∏u po∏owu ryb i raków przez w∏aÊciciela
wody, uprawniony do rybactwa przekazuje protokó∏
po∏owu ryb i raków do potwierdzenia w∏aÊcicielowi
wody albo osobie przez niego upowa˝nionej, w miej-
scu po∏owu, niezw∏ocznie po dokonaniu po∏owu.

4. W razie niemo˝noÊci przekazania protoko∏u po-
∏owu ryb i raków w∏aÊcicielowi wody albo osobie
przez niego upowa˝nionej z powodu ich nieobecnoÊci,
uprawniony do rybactwa zamieszcza stosownà adno-
tacj´ na t´ okolicznoÊç w protokole po∏owu ryb i ra-
ków, wskazujàc równie˝ sposób i termin powiadomie-
nia w∏aÊciciela wody albo osoby przez niego upowa˝-
nionej o planowanym miejscu i terminie po∏owu.

5. Uprawniony do rybactwa przechowuje orygina∏
protoko∏u po∏owu ryb i raków przez okres trzech lat od
dnia jego sporzàdzenia.

§ 6. 1. Uprawniony do rybactwa prowadzi ksi´g´
gospodarczà w formie pisemnej albo w formie elek-
tronicznej.

2. W przypadku prowadzenia ksi´gi gospodarczej
w formie elektronicznej, uprawniony do rybactwa do-
konuje zapisu na elektronicznym noÊniku informacji
w sposób chroniàcy dane na nim zawarte przed zatar-
ciem, zniekszta∏ceniem lub usuni´ciem pierwotnej tre-
Êci zapisu oraz w sposób umo˝liwiajàcy wydrukowa-
nie ich w porzàdku chronologicznym.

3. Ksi´ga gospodarcza zawiera ewidencj´:

1) po∏owu ryb i raków;

2) amatorskiego po∏owu ryb;

3) zarybieƒ.

4. Uprawniony do rybactwa prowadzi ksi´g´ go-
spodarczà osobno dla ka˝dego jeziora, zbiornika
wodnego, rzeki, kana∏u oraz cieku naturalnego, które
znajdujà si´ w granicach zasadniczego obwodu ry-
backiego.

5. W przypadkach uzasadnionych warunkami hy-
drobiologicznymi obwodu rybackiego charakterystykà
jego ichtiofauny lub innymi czynnikami wymienionymi
w operacie rybackim, które majà wp∏yw na prowadze-
nie racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie,
uprawniony do rybactwa mo˝e prowadziç jednà ksi´g´
gospodarczà dla ∏àczàcych si´ ze sobà jezior, zbiorni-
ków wodnych, rzek, kana∏ów lub cieków naturalnych,
w granicach zasadniczego obwodu rybackiego.

§ 7. 1. W ewidencji po∏owu ryb i raków, o której
mowa w § 6 ust. 3 pkt 1, uprawniony do rybactwa po-
daje informacje o iloÊci ryb i raków z∏owionych rybac-
kimi narz´dziami i urzàdzeniami po∏owowymi przez
niego i osoby upowa˝nione do po∏owu ryb lub raków
na jego rzecz.

2. Uprawniony do rybactwa podaje iloÊç ryb i ra-
ków, o której mowa w ust. 1, w kilogramach, nie póê-
niej ni˝ do 15 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, w którym z∏owiono ryby lub raki.

3. W ewidencji po∏owu ryb i raków uprawniony do
rybactwa podaje równie˝ sum´ iloÊci:

1) ryb z∏owionych w ciàgu jednego miesiàca,

2) raków z∏owionych w ciàgu jednego miesiàca,

3) ryb z∏owionych w ciàgu jednego roku, z podzia∏em
na gatunki,

4) wszystkich ryb oraz wszystkich raków z∏owionych
w ciàgu jednego roku

— nie póêniej ni˝ do dnia 15 kwietnia roku nast´pujà-
cego po roku, w którym z∏owiono ryby lub raki.

§ 8. W ewidencji amatorskiego po∏owu ryb, o któ-
rej mowa w § 6 ust. 3 pkt 2, uprawniony do rybactwa
dokonuje wpisów raz w roku, nie póêniej ni˝ do dnia
15 kwietnia drugiego roku po roku, w którym z∏owio-
no ryby.

§ 9. W ewidencji zarybieƒ, o której mowa w § 6
ust. 3 pkt 3, uprawniony do rybactwa wpisuje infor-
macje zawarte w :

1) protoko∏ach zarybieƒ,

2) innych dokumentach dotyczàcych zarybieƒ, prze-
kazanych uprawnionemu do rybactwa przez:

a) w∏aÊciciela wody lub

b) podmiot, któremu w∏aÊciciel wody udost´pni∏
obwód rybacki do badaƒ naukowych

— nie póêniej ni˝ do 15. dnia miesiàca nast´pujàce-
go po miesiàcu, w którym uprawniony do rybactwa
wprowadzi∏ materia∏ zarybieniowy do wód albo
otrzyma∏ informacj´ o wykonanych zarybieniach.
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§ 10. 1. Uprawniony do rybactwa sporzàdza zesta-
wienie roczne w formie pisemnej albo w formie elek-
tronicznej, raz w roku, nie póêniej ni˝ do dnia 15 kwiet-
nia ka˝dego roku.

2. Uprawniony do rybactwa dokonuje zapisu na
elektronicznym noÊniku informacji w sposób chronià-
cy dane na nim zawarte przed zatarciem, zniekszta∏ce-
niem lub usuni´ciem pierwotnej treÊci zapisu.

3. Zestawienie roczne zawiera w szczególnoÊci:

1) informacje zawarte w ewidencji po∏owu ryb i ra-
ków, sporzàdzonej za rok poprzedzajàcy rok,
w którym uprawniony do rybactwa sporzàdza ze-
stawienie;

2) informacje zawarte w ewidencji amatorskiego po-
∏owu ryb, sporzàdzonej za rok poprzedzajàcy
o dwa lata rok, w którym uprawniony do rybactwa
sporzàdza zestawienie;

3) informacje zawarte w protoko∏ach zarybieƒ, spo-
rzàdzonych w roku poprzedzajàcym rok, w którym
uprawniony do rybactwa sporzàdza zestawienie,
z wy∏àczeniem informacji o materiale zarybienio-

wym wprowadzonym do wód obwodu rybackie-
go, który wczeÊniej zosta∏ z∏owiony w tym samym
lub innym obwodzie rybackim.

§ 11. OkreÊla si´ wzory:

1) protoko∏u zarybieƒ — stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia;

2) protoko∏u po∏owu ryb i raków — stanowiàcy za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia;

3) ksi´gi gospodarczej — stanowiàcy za∏àcznik nr 3
do rozporzàdzenia;

4) zestawienia rocznego — stanowiàcy za∏àcznik nr 4
do rozporzàdzenia.

§ 12. Ksi´g´ gospodarczà i zestawienie roczne za
rok 2004 sporzàdza si´ za okres liczony od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR PROTOKO¸U PO¸OWU RYB I RAKÓW
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR ZESTAWIENIA ROCZNEGO
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