
  

Instytut Rybactwa Śródlądowego  

im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 

  

Obowiązki sprawozdawcze  
w gospodarstwach rybackich 

Andrzej Lirski 
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Co wypełniamy? 
1.księgę stawową – korzystający ze środków 

unijnych (i nie tylko)  
2.RRW-22 – obligatoryjne  
3. OS-4 – dla obiektów powyżej 10 ha 

(sprawozdania o napełnianiu stawów rybnych) 
4. informacje i dane o zakresie korzystania ze 

środowiska 
5. OS-6R (od 2013 r.)-podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą w zakresie rybactwa  
6. Dziennik gospodarowania wodą – użytkownik 

budowli piętrzącej powyżej 1 m i przepływie 
średniorocznym poww. 

   1 m³/sek  



Księga stawowa 
 
Księga stawowa jest podstawowym dokumentem  
rejestrującym procesy zachodzące w produkcji  
stawowej oraz wykazującym jej rozwój i  
intensyfikację. 
 
Stanowi ona materiał analityczny pomocny  
do dalszego planowania produkcji i nakreślania  
kierunków jej rozwoju 
 
Księga stawowa może być wypełniana zarówno 
 w formie „papierowej” jak i elektronicznej  



Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 7 września 2009 roku: 
 
pomoc na realizację operacji w ramach środka działania 
wodnośrodowiskowe przyznaje się, jeśli wnioskodawca 
... stosuje w całym obiekcie podstawowe zasady dobrej  
praktyki rybackiej  
 
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 skarmionej  
paszy  
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1. nazwę stawu i jego powierzchnię ewidencyjną; 
 
2) dotyczące obsady - datę obsady, gatunek ryb, wiek ryb, ilość 
wpuszczonych ryb (liczba w sztukach i masa w kilogramach), średnią 
jednostkową masę w dniu obsady, pochodzenie obsady (numer stawu, 
jeżeli produkcja własna lub informacja o pochodzeniu obsady); 
 
3) dotyczące odłowu - datę odłowu, gatunek ryb, wiek ryb, ilość 
odłowionych ryb (liczba w sztukach i masa w kilogramach), średnią masę 
jednostkową w dniu odłowu, informację, gdzie obsada została 
przeniesiona (numer stawu lub informacja, że obsada została 
sprzedana); 
 
4) rodzaje i ilość pasz; 
 
5) wielkość powierzchni, którą nawieziono obornikiem, i ilość użytego 
obornika; 
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 7 września 2009 roku 

  
...prowadzenie pełnej dokumentacji obejmującej księgi 
stawowe 



6) wielkość powierzchni, którą nawieziono nawozami organicznymi i ich 
sumaryczną ilość, jaka została zużyta; 

 

7) wielkość powierzchni, którą nawieziono NPK (azotem, fosforem, 
potasem), i ilość czystego składnika, jaka została zużyta; 

 

8) wyliczony przyrost jednostkowy, przyrost gospodarczy brutto, 
przyrost gospodarczy z paszy, przyrost gospodarczy netto; 

 

9) przeżywalność (współczynnik przeżywalności) obsady obiektu chowu 
lub hodowli; 

 

10) ilość zastosowanego wapna, soli potasowej lub innych substancji o 
podobnym działaniu (sumarycznie dla każdej z substancji); 

 

11) wykaszanie roślinności – datę, szacunkową powierzchnię stawową 



Przyrost gospodarczy brutto –  
odłów ryb ogółem (kg) – obsada ryb (kg) 
 
Przyrost z paszy –  
zużycie paszy ogółem ton w przeliczeniu 
 na współczynnik 5 dzielone przez 5 
 
Przyrost netto (pierwotny) – 
przyrost brutto – (przyrost z paszy + przyrost z 
nawożenia) 
 
przyrost z nawożenia – zużycie nawozów 
mineralnych X 1 
z 1 kg nawozów uzyskujemy 1 kg przyrostu   



RRW-22  
 
„Zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz 
ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych 
urządzeniach służących do chowu lub hodowli” 
 
 
W bieżącym składamy sprawozdanie za 2012 rok w terminie 
do 15 kwietnia 2013 roku 
 
 
RRW-22 znajduje się w systemie zbierania danych 
statystycznych statystyki publicznej zgodnie z ustawą z 
dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej 
 



Obowiązujący w 2013 roku wzór kwestionariusza RRW-22  

  

3 

2 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r  

























STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Sprawozdanie GUS: Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód. 
 
Zakres przedmiotowy: 
(…) 
–   nawadniane grunty i napełniane stawy rybne (powierzchnia i zużycie wody), 
(…) 

2  osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające 
osobowości prawnej, osoby 
fizyczne za swoje jednostki 
lokalne prowadzące gospodarkę 
wodną na nawadnianych użytkach 
rolnych i leśnych o powierzchni 20 
ha i więcej oraz w stawach 
rybnych o powierzchni 10 ha i 
więcej – dobór oparty na 
kryterium powierzchniowym 

OS-4 – sprawozdanie o poborze 
wody do nawodnień w rolnictwie i 
leśnictwie oraz o napełnianiu 
stawów rybnych; w formie 
elektronicznej; 
dla podmiotów o liczbie 
pracujących nie większej niż 5 
osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie 
papierowej; 
metoda pełna; obowiązkowe 

raz w roku do 
14 stycznia 2013 r. 
za rok 2012 

portal 
sprawozdawczy 
GUS 
www.stat.gov.pl;  
Urząd 
Statystyczny w 
Katowicach 









Informacje i dane o zakresie 
korzystania ze środowiska 
oraz o wysokości należnych 

opłat 



 Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki 
pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate 
lub innych organizmów wodnych, przekazuje informacje do 
właściwego marszałka województwa do końca miesiąca 
następującego po zakończeniu okresu hodowlanego, tj. do 
końca maja. 
Przekazuje informacje (na powyższych wykazach) o 
wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych 
organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów 
eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu 
lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 
1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku 
następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego. 
Fakt braku…….. 



Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, 

aktualizowaną co pół roku, ewidencję 

(prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150, z późn. zm.) zawierającą odpowiednio:  

•informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i 

podziemnej; 

•informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód 

lub do ziemi;   

•informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych 

organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów 

eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli 

tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku 

rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po 

zakończeniu tego cyklu produkcyjnego. 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 18 czerwca 2009 r. 

w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 

oraz o wysokości należnych opłat 
 

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 

z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o 

wysokości należnych opłat, a także sposób przedstawiania tych informacji i danych. 

§ 2. Wzór wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 

należnych opłat określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

Rybacy zobowiązani są do wypełnienia wykazów 
zamieszczonych 

w poniższym rozporządzeniu. 



Wykorzystanie wody i odprowadzanie ścieków z hodowli ryb 

W załączniku 1 trzeba wypełnić rubrykę 3.1.6 lub 3.5  
Wpisać wyniki z  

 

tabeli A pstrągarze, 

z tabeli E karpiarze 



Tabela A z załącznika 4 do tego rozporządzenia 



Pstrągarze muszą podać parametry chemiczne wody 



Karpiarze tylko przyrost masy ryb 

Tabela E  z załącznika 4 



Zwolniony z opłat jest pobór wody na 

potrzeby 

chowu lub hodowli ryb oraz innych 

organizmów wodnych, 

pod warunkiem że pobór ten oraz 

odprowadzenie wykorzystanej wody jest 

zgodne z 

pozwoleniem wodnoprawnym; 

Czy płacimy za pobór wody na stawy? 



Opłaty ponosimy za wprowadzanie ścieków do środowiska, 
tj. do wody, a ściekami w rybactwie są: 
 
• wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub 
hodowli ryb łososiowatych, 
 
• wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub 
hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów 
wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, 
rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo 
tych organizmów w poszczególnych latach cyklu 
produkcyjnego, przekracza 1.500 kg z 1 ha powierzchni 
użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku 
danego cyklu; 
 



4. Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków zależy od: 
(…) 
2) rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości 
produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, 
wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych 
organizmów wodnych, w odniesieniu do ścieków, o których mowa w art. 
3 pkt 38 lit. f i g. 
 



§ 4. Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje o wysokości 

należnych opłat określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.  

Załącznik nr 3 

 

WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ 

ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT 

POBÓR WÓD * rok **: 

półrocze **: 

Podmiot korzystający ze środowiska 
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Lp. Adres Gmina Powiat RZGW 

Nazwa:  

 

Adres: 

 

1     

…     

REGON: Telefon/fax:      

n     

* W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska. Tabele wypełnia się oddzielnie dla każdego 

ujęcia wody. 

 ** Należy podać rok, którego dotyczy wykaz. W przypadku przedkładania wykazu za okres półrocza należy dodatkowo podać, którego półrocza dotyczy. 

 

TABELA B 

POBÓR WODY POWIERZCHNIOWEJ ŚRÓDLĄDOWEJ 

Ujęcie wody Pobór wody 

(płynąca, stojąca) 

Pozwolenie wodnoprawne/zintegrowane 

adres nazwa ujęcia numer i data wydania oraz organ, który 
wydał 

termin obowiązywania 

1 2 3 4 5 

 

 

    

Ilość pobranej wody powierzchniowej śródlądowej [m
3
]  

Pobór wody ogółem Pobór wody inny 
1) Woda sprzedana z ogólnego 

poboru 
Woda zakupiona 

Woda, której zużycie 
spowodowało powstanie 

ścieków 
2)

  

1 2 3 4 5 

 

 

    

Należy wypełnić także tabelę B w załączniku 3, podajemy w niej 

jakość pobranej wody 



 

Pobór wody na cele według kodów Współczynnik Współczynnik Jednostkowa stawka  Stawka opłaty 
6), 11)

 Wysokość opłaty 

kod 
8)

 ilość
 

różnicujący 
9) 

różnicujący (RZGW) 
10) 

opłaty [zł] [zł] [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 

a       

b       

Wysokość opłaty ogółem [zł]  

Jakość pobranej wody powierzchniowej śródlądowej  

Wskaźniki Zawartość w pobranej wodzie [mg/dm
3
] Ilość substancji w pobranej wodzie, której zużycie 

spowodowało powstanie ścieków 
2)

  [kg]
 
 

1 2 3 

BZT5    

ChZTCr   

Zawiesina ogólna   

Suma jonów chlorków i siarczanów   

Inne substancje: Fenole lotne   

Metale ciężkie
 

w tym: 

  

arsen   

chrom   

cynk   

kadm   

miedź   

nikiel   

ołów   

rtęć   

srebro   

wanad   



OBWIESZCZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia 10 września 2012 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 

(M.P. z dnia 10 września 2012 r.) 

Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 

ogłasza się: 

  1)   górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia; 

  2)   jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia. 

Lp. Przedmiot opłaty Górna jednostkowa stawka opłaty 

1 2 3 

2 Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi 222,53 zł/kg 

3 Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi 25,42 zł/dam3 

5 Pobór wody podziemnej 3,77 zł/m3 

6 Pobór wody powierzchniowej śródlądowej 2,1 zł/m3 

8 

Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych 
organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli 
tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 
pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

26,03 zł 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2011 

  



1. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze 

środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których 

półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu 

marszałkowskiego nie przekracza 400 zł. Przepisy art. 286 ust. 1-2 

stosuje się odpowiednio. 

2. Sejmik województwa może, w drodze aktu prawa miejscowego, 

uchwalić podwyższenie kwoty, o której mowa w ust. 1, jednak nie 

więcej niż do 50 %. 



Nowe sprawozdanie 
 

OS-6R 



W 2013 roku nowe sprawozdanie 





Budowle 
piętrzące 



Użytkownik budowli piętrzącej, o wysokości piętrzenia powyżej 1 m i przepływie średnim 

rocznym (SSQ) powyżej 1,0 m3/s, jest obowiązany do prowadzenia dziennika 

gospodarowania wodą. 

W dzienniku gospodarowania wodą zamieszcza się w szczególności: 

1) odczyty wodowskazowe; 

2) pojemność zbiornika; 

3) dopływy do zbiornika lub stopnia; 

4) odpływ ze zbiornika lub stopnia z poszczególnych urządzeń upustowych; 

5) pobory wody przez poszczególne zakłady. 



Dziennik gospodarowania wodą prowadzi się w sposób 

odzwierciedlający stan rzeczywisty w zakresie gospodarowania 

wodą, dokonując w nim wpisu: 

 

● za każdym razem po włączeniu, zamknięciu lub zmianie odpływu 

przez budowlę upustową 

 

● w normalnych warunkach użytkowania oraz podczas zjawiska 

suszy w zbiorniku codziennie o godzinie 6.00 uniwersalnego czasu 

koordynowanego – Universal Time Coordinated (UTC) 

 

● w warunkach użytkowania w okresie powodzi co 3 godziny, 

począwszy od godziny 6.00 UTC. 







Objaśnienia: 

1) W dzienniku gospodarowania wodą dane i informacje umieszczone nad tabelą dziennika zamieszcza się na stronie pierwszej dziennika. 

2) Przepływ nienaruszalny. 

3) Przepływ gwarantowany. 

4) Przepływ dozwolony. 

5) Minimalny poziom piętrzenia. 

6) Normalny poziom piętrzenia. 

7) Maksymalny poziom piętrzenia. 

8) Nadzwyczajny poziom piętrzenia. 

9) Pojemność martwa zbiornika. 

10) Pojemność użytkowa. 

11) Pojemność powodziowa stała. 

12) Pojemność powodziowa forsowana. 

13) Wielkość wykorzystania charakterystycznych dla gospodarowania wodą pojemności określonych na podstawie pomiaru. 

14) Wielkość dopływu w czasie pomiaru w punktach kontrolnych lub obliczona z bilansu. 

15) Wielkość odpływu w czasie pomiaru przez każde urządzenie upustowe. 

16) Wielkość średnich dobowych odpływów do odbiorników oraz wielkość średnich dobowych poborów wody przez poszczególne zakłady, 

liczona za okres od godz. 6.00 UTC do 

godz. 6.00 UTC następnego dnia. 

17) W kolumnie „Uwagi” zamieszcza się dane dotyczące warunków istotnych dla gospodarowania wodą na urządzeniu piętrzącym, na 

przykład zjawiska lodowe, tworzenie przepływem 

dozwolonym dodatkowej pojemności powodziowej. 

18) Rzędna stanu wody górnej. 

19) Rzędna stanu wody dolnej. 

20) Suma wykorzystanych pojemności określonych na podstawie pomiarów (suma pojemności wyrażonej w kolumnach 5—8). 

21) Pojemność pozostała w dyspozycji, pozwalająca na redukowanie fali powodziowej, stanowiąca różnicę pomiędzy pojemnością przy 

Nad PP a pojemnością wykorzystaną. 



Dziękuję za uwagę! 


