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1. Uprawniony do rybactwa

Podstawa prawna: art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r.
Nr 120, poz.1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229).
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Objaśnienia do protokołu zarybień

„8a. Imię i nazwisko” – imię i nazwisko uprawnionego do rybactwa albo osoby
przez niego upoważnionej do sporządzenia protokołu;
„8b. Podpis” – podpis osoby, która sporządziła protokół;

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

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

„7c. Data” i „8c. Data” – odpowiednio dzień, miesiąc i rok sporządzenia i
potwierdzenia protokołu zarybienia.

„7b. Czytelny podpis” – czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby
upoważnionej do potwierdzenia protokołu;

„7a. Właściciel wody” – nazwę, siedzibę i adres właściciela wody;

„6b. Uwagi o miejscu, sposobie i terminie powiadomienia właściciela wody”
– adnotację o nieobecności właściciela wody lub osoby przez niego
upoważnionej oraz o sposobie i terminie powiadomienia o planowanym miejscu i
terminie zarybienia;

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

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

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

„ 5e. Pochodzenie ” – miejsce połowu lub wyhodowania materiału
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;

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

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

narybku, presmoltów, smoltów, kroczka, dwulatków, trzylatków, selektów
albo tarlaków
– która została wprowadzona 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 30 września 2003 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa (Dz. U. Nr 180,
poz. 1766) protokół zarybień sporządza się niezwłocznie po wprowadzeniu materiału zarybieniowego do wód obwodu rybackiego, podając w pozycji:
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