ZAŁĄCZNIK NR 3
Do umowy nr ..../2013/ZR ustanowienia użytkowania na obwodzie rybackim .............................,
zawartej w dniu ................. 2013 roku pomiędzy Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13 a, zwanym w treści umowy
Dyrektorem RZGW, a ................................................................, zamieszkałym w / z siedzibą w
...................................................., zwanym w treści umowy Użytkownikiem
Warunki udostępniania przez uprawnionego do rybactwa wód obwodu rybackiego do
badań naukowych
Użytkownik rybacki jest zobowiązany do każdorazowego udostępniania wód obwodu
rybackiego do celów badań naukowych, na warunkach uzgodnionych pisemnie przez dyrektora
RZGW Szczecin i Użytkownika z jednostką naukowo – badawczą.
Przy uzgadnianiu warunków udostępnienia wód obwodu rybackiego do celów badań
naukowych, strony umowy będą kierować się w szczególności następującymi wymogami:
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Badania naukowe w obwodzie rybackim mogą prowadzić jedynie instytucje naukowe
i osoby, które uzyskały referencje właściwych instytucji naukowych.
Badania naukowe mogą być prowadzone po uprzednim zgłoszeniu przez jednostkę
naukowo - badawczą do dyrektora RZGW i Użytkownika zamiaru podjęcia takich prac
oraz po uzyskaniu ich pisemnej zgody. Przed rozpoczęciem prac należy złożyć wniosek
zawierający temat i zakres badań oraz ich dokładną charakterystykę. Strony umowy
ustalają, że będą wzajemnie informować występującego o zgodę w tych ustaleniach.
Badania naukowe w obwodzie rybackim, polegające na pozyskiwaniu ryb, powinny być
wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia.
Pozyskiwanie prób (ryb lub innych organizmów wodnych) do badań powinno odbywać
się w ilości rzeczywistej niezbędnej do realizacji tematu badań. Ryby lub inne
organizmy będące tematem badań, po złowieniu i przeprowadzeniu stosownych badań
(pomiarów) powinny zostać niezwłocznie i z odpowiednią starannością wypuszczone do
wód obwodu.
Pozyskiwanie gatunków prawnie chronionych, ryb w okresach ochronnych lub ryb
poniżej obowiązujących wymiarów ochronnych, może odbywać się wyłącznie po
uzyskaniu stosownych zezwoleń od odpowiednich organów administracji.
Zastosowana metoda i technika badań nie może powodować pogorszenia stanu
ekologicznego wód obwodu rybackiego.
Po zakończeniu badań, ich wykonawca zobowiązany jest w ciągu 6 miesięcy, złożyć do
dyrektora RZGW i Użytkownika sprawozdanie z przebiegu badań oraz ich wyników.
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