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* Niniejszy Podręcznik nie stanowi źródła prawa powszechnie obowiązującego. Należy zapoznać się 

z ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009, Nr 72, poz. 619) oraz rozporządzeniami 

wykonawczymi do ww. ustawy. Wymienione dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

– www.minrol.gov.pl, w zakładce PO RYBY 2007 – 2013. 

 

http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
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O rekompensaty będą mogli ubiegać się wnioskodawcy realizujący w obiektach chowu 

lub hodowli zobowiązania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty 

i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, 

rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą 

w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” (Dz. U. z 2009, Nr 147, poz. 1193) - zwanego dalej „rozporządzeniem”.  

 

Warunki, które należy spełnić, aby uzyskać pomoc 

Przedmiotowe obiekty chowu lub hodowli muszą spełniać następujące warunki:  

- posiadać powierzchnię ewidencyjną co najmniej 1 ha lub 

- produkować rocznie nie mniej niż 5 ton ryb łososiowatych.  

 

Powierzchnia ewidencyjna obiektu chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów 

wodnych to powierzchnia ogroblowana oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, 

z zabudowaniami należącymi do danego obiektu stawowego.  

Dokumentem potwierdzającym powierzchnię ewidencyjną obiektu chowu lub hodowli ryb lub 

innych organizmów wodnych jest pozwolenie wodno-prawne lub może to być inny dokument, 

jeżeli dane z pozwolenia wodno-prawnego są niezgodne z danymi rzeczywistymi. Sprawą 

najważniejszą jest umieszczenie we wniosku o dofinansowanie powierzchni rzeczywistych 

zgodnych ze stanem faktycznym. 

 

Ponadto wnioskodawca musi stosować podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej. 

Do zasad tych należy:  

1) posiadanie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego; 

2) posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego; 

3) posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego 

dobrostanu ryb; 

Wszelkie informacje dotyczące miejsca i terminów ww. szkoleń można uzyskać na stronie 

internetowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie www.infish.com.pl.  

4) terminowa realizacja, określonych w przepisach o statystyce publicznej, obowiązków 

statystycznych w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb 

wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli 

(złożenie formularza RRW-22 za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie);  

http://www.infish.com.pl/


3 

 

W związku z powyższym formularz RRW-22 musi być złożony za rok poprzedzający rok 

złożenia wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, iż jeżeli wnioskodawca, chce przystąpić 

do realizacji wymogów określonych w Pakietach od roku 2009, musi posiadać złożony 

formularz RRW-22 za rok 2008. Jeżeli wnioskodawca za rok 2008 nie złożył ww. 

formularza musi go złożyć za rok 2009 do 15 marca 2010 r. W takim wypadku będzie 

mógł przystąpić do realizacji wymogów od 2011 roku. 

5) prowadzenie wewnętrznej dokumentacji prowadzenia chowu lub hodowli ryb zawierającej 

daty obsad, odłowów, zestawienia masy ryb obsadzonych i odłowionych oraz ilości i rodzaju 

podawanej paszy. 

 

Szczegółowe wymogi objęte pakietem 1 i 2 

W celu uzyskania rekompensaty beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania 

przez okres pięciu lat wymogów dotyczących środowiska wodnego wykraczających poza 

ww. zasady. Wymogi, za które można uzyskać rekompensaty zostały ujęte w dwóch 

pakietach.  

W ramach Pakietu 1 należy spełnić łącznie wszystkie wymogi. W ramach Pakietu 2 należy 

realizować co najmniej jeden z poniżej przestawionych wymogów. W przypadku realizacji 

więcej niż jednego pakietu w tym samym obiekcie chowu lub hodowli, rekompensata będzie 

sumą stawek za zrealizowane wymogi w ramach Pakietów.  

 

 

PAKIET 1 

Wymogi Stawka rekompensaty Rodzaj powierzchni, której 
dotyczy rekompensata 

 
1) roczny przyrost poniżej 

1500 kg/ha powierzchni 

ewidencyjnej dla stawów 

typu karpiowego, natomiast 

w przypadku chowu i 

hodowli ryb łososiowatych, 

gdy ilość i rodzaj substancji 

zawartych w wodzie 

poprodukcyjnej 

odprowadzanej z obiektów 

chowu lub hodowli ryb nie 

przekroczy wartości 

określonych w przepisach w 

sprawie warunków 

wprowadzania ścieków do 

360 zł/ha powierzchni 
ewidencyjnej  

powierzchnia ewidencyjna 
obiektu przeznaczonego do 
chowu lub hodowli, na której 
jest realizowana operacja, o 
której mowa w definicji 
Powierzchni ewidencyjnej… na 
str. 2  
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wód lub nie pogorszy 

istniejącego stanu wód, do 

których jest wprowadzana; 

2) prowadzenie pełnej 

dokumentacji przebiegu 

produkcji obejmującej księgi 

stawowe; 

3) bieżąca konserwacja 

rowów (doprowadzalników i 

odprowadzalników, rowów 

opaskowych), zgodnie z 

ważnym pozwoleniem 

wodnoprawnym; 

4) wykaszanie nie mniej niż 

1/3 powierzchni koron 

grobli 

PAKIET 2 

1) utrzymywanie 

powierzchni zarośniętej 

roślinnością wynurzoną na 

niezmienionym poziomie 

160 zł/ha powierzchni 

ewidencyjnej objętej 

dofinansowaniem (przy 3% 

tolerancji tej powierzchni) 

powierzchnia stawów wraz z 

groblami, na której beneficjent 

utrzymuje powierzchnię 

zarośniętą roślinnością 

wynurzoną na niezmienionym 

poziomie 

2) produkcja dodatkowa 

cennych rodzimych 

gatunków ryb w ilości co 

najmniej 1% masy rocznej 

produkcji 

Cenne rodzime gatunki ryb 

– szczupak, sandacz, sum 

europejski, boleń, miętus, 

lin, karaś pospolity, sieja, 

sielawa, jaź,  kleń świnka, 

certa, brzana rodzime 

gatunki ryb o znaczeniu 

gospodarczym. 

300 zł/ha powierzchni 

ewidencyjnej objętej 

dofinansowaniem 

powierzchnia stawów wraz z 

groblami, w którym 

produkowane są dodatkowe 

cenne rodzime gatunki ryb 

3) wapnowanie 

wapnem tlenkowym w ilości 

co najmniej 0,5 t/ha  

160 zł/ha powierzchni 

ewidencyjnej wapnowanej 

tym wapnem 

powierzchnia stawów wraz z 

groblami, które są wapnowane 

 

4) przestrzeganie 

zasady „stałych nurtów”, 

przez co rozumie się 

prowadzenie chowu i 

hodowli ryb w tych samych 

stawach na tym samym 

300 zł/ha powierzchni 

ewidencyjnej objętej tą zasadą 

 

powierzchnia stawów wraz z 

groblami, w których 

przestrzegana  jest zasada 

„stałych nurtów” 
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etapie wieloletniego cyklu 

produkcyjnego. Nurt 

rozpoczyna się od przesadki 

II i kończy na stawie 

towarowym (z pominięciem 

tarlisk i przesadek I oraz 

magazynów) 

5) przestrzeganie 

zasady niemieszania obsad, 

poprzez wprowadzenie do 

stawu ryb pochodzących od 

tego samego producenta lub 

własnych pochodzących z 

tego samego obiektu chowu 

lub hodowli 

160 zł/ha powierzchni 

ewidencyjnej objętej tą 

zasadą. Ta sama 

powierzchnia nie może 

być jednocześnie 

zgłoszona do zasady 

„stałych nurtów”. 

 

powierzchnia stawów wraz z 

groblami, w których 

przestrzegana  jest zasada 

niemieszania obsad 

6) utrzymywanie i 

udostępnianie ścieżek 

edukacyjnych nie krótszych 

niż 2 tys. m zawierających co 

najmniej 5 przystanków 

edukacyjnych 

1 000 zł/ha powierzchni 

ewidencyjnej objętej 

dofinansowaniem nie więcej 

niż 10 000 zł 

 

powierzchnia obiektu chowu 

lub hodowli ryb lub innych 

organizmów wodnych 

zadeklarowanej we wniosku o 

dofinansowanie (zgodnie z 

pozwoleniem wodno-

prawnym) 

 

7) utrzymywanie wysp, 

skarp, grobli wraz  z ławami 

oraz innych nieużytków 

(pokrytych trawą, 

roślinnością zielną, 

krzewami lub drzewami) lub 

zakładanie sztucznych 

siedlisk 

130 zł/ha powierzchni 

ewidencyjnej objętej 

dofinansowaniem 

  

powierzchnia obiektu chowu 

lub hodowli ryb lub innych 

organizmów wodnych 

zadeklarowanej we wniosku o 

dofinansowanie (zgodnie z 

pozwoleniem wodno-

prawnym) 

 

8) położenie stawów 

danego gospodarstwa 

rolnego przeznaczonego do 

chowu lub hodowli ryb lub 

innych organizmów 

wodnych na obszarze Natura 

2000 w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. Nr 

92 poz. 880, z późn. zm.) lub 

obszarze objętym inną formą 

ochrony przyrody 

600 zł/ha powierzchni 

ewidencyjnej objętej ochroną 

 

powierzchnia obiektu chowu 

lub hodowli ryb lub innych 

organizmów wodnych objętej 

formą ochrony przyrody, o 

której mowa w wymogu 

9) brak zalewu stawów, 

z których dokonano odłowu 

ryb, przez miesiąc w okresie 

160 zł/ha powierzchni 

ewidencyjnej stawu 

powierzchnia stawów wraz z 

groblami, które nie zostały 

zalane 
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od dnia 15 lipca do dnia 15 

września 

 

10) utrzymywanie co 

najmniej 1 stawu 

napełnionego wodą przez 

cały rok 

160 zł/ha powierzchni 

ewidencyjnej stawu (rok 

kalendarzowy) 

 

powierzchnia stawu wraz z 

groblami napełnionego wodą 

przez cały rok 

 

11) racjonalne 

wykorzystywanie zasobów 

wodnych - wtórny obieg 

wody 

250 zł/ha zgłoszonej 

powierzchni ewidencyjnej nie 

więcej niż 5 000 zł 

powierzchnia stawów wraz z 

groblami, na której funkcjonuje 

wtórny obieg wody 

 

12) stosowanie 

zaawansowanych technik 

oczyszczania wód 

odprowadzanych z obiektów 

chowu lub hodowli (w tym 

filtrów, biofiltrów, 

napowietrzania, mikrosit lub 

lagun)  

2 000 zł/ha powierzchni 

ewidencyjnej obiektu chowu 

lub hodowli nie więcej niż 

2 000 zł 

 

powierzchnia obiektu chowu 

lub hodowli ryb lub innych 

organizmów wodnych, na 

której stosowane są 

zaawansowane techniki 

oczyszczania wód 

odprowadzanych z tych 

obiektów   

 

13) posiadanie 

niezależnego systemu 

rozprowadzania wody w 

gospodarstwie rolnym 

przeznaczonym do chowu 

lub hodowli ryb lub innych 

organizmów wodnych 

100 zł/ha powierzchni 

ewidencyjnej, na której 

funkcjonuje taki system 

 

powierzchnia obiektu chowu 

lub hodowli ryb lub innych 

organizmów wodnych na której 

funkcjonuje niezależny system 

rozprowadzania wody 

 

 

 

Miejsce i termin składania wniosków o dofinansowanie 

Rekompensaty będą wypłacane przez 5 lat, raz na rok, po upływie roku, w którym miała 

miejsce realizacja zobowiązań.  

Rekompensaty będą przyznawane na operacje rozpoczęte po dniu 1 stycznia 2009 r. 

W roku 2009 wnioski o dofinansowanie składa się do dnia 30 listopada tego roku. 

W tym przypadku dofinansowaniem będą objęte lata 2009-2013 oraz 2010-2014. 

W roku 2010 wnioski o dofinansowanie składa się do dnia 30 września 2010 roku. 

Dofinansowaniem objęte będą lata 2011-2015. 

Ostatnim dniem, w którym może rozpocząć się realizacja operacji w ramach środka 

działania wodno-środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych 

lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w  chowie i hodowli ryb jest dzień 1 stycznia 

2011 r.  
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Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu chowu lub 

hodowli, w którym będzie realizowana operacja. 

W przypadku obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, które 

stanowią odrębne obiekty stawowe na każdy obiekt składany jest oddzielny wniosek 

o dofinansowanie do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia 

obiektu chowu lub hodowli. Jeżeli obiekty danego wnioskodawcy położone są na terenie 

właściwości miejscowej jednego oddziału regionalnego ARiMR, to decyzja o tym, czy będzie to 1 

wniosek o dofinansowanie czy więcej należy do wnioskodawcy. 

 

Zmiana zobowiązań 

Zmiana zobowiązań dopuszczalna jest wyłącznie gdy polega na: 

- zwiększeniu powierzchni ewidencyjnej gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub 

hodowli ryb lub innych organizmów wodnych objętej dofinansowaniem; 

- zwiększeniu liczby wybranych do wypełniania wymogów w ramach pakietu drugiego lub 

przyjęciu do realizacji pakietu pierwszego. 

 

W przypadku zmiany Deklaracji pakietów wymagana jest zmiana umowy. Wniosek w tej sprawie 

Beneficjent składa w ARiMR w roku poprzedzającym rok, w którym będą realizowane wymogi 

odmienne od zadeklarowanych w umowie. 

 

Zmniejszenie wysokości rekompensaty 

Rekompensatę wypłaca się w zmniejszonej wysokości: 

1) w przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie wypełnia zobowiązań określonych w pakiecie: 

• pierwszym - proporcjonalnie do powierzchni obiektu chowu lub hodowli, na której nie 

były one wypełniane,  

• drugim - o iloczyn wysokości stawki rekompensaty określonej dla danego wymogu 

i powierzchni, na której wymóg ten nie był wypełniany; 

2) jeżeli nie są spełniane wymagania określone w § 10 rozporządzenia (poniżej) - 

proporcjonalnie za okres, w którym wymagania te nie były spełniane. 

 

§ 10. 1. Pomoc na realizację operacji w ramach środka działania wodno-środowiskowe w 

zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik 

w  chowie i hodowli ryb: 

1)  przysługuje, jeżeli zobowiązania określone w § 9 ust. 1, będą realizowane w obiekcie 

chowu lub hodowli o powierzchni ewidencyjnej co najmniej 1 ha lub o produkcji rocznej nie 

mniejszej niż 5 ton - w przypadku produkcji ryb łososiowatych; 
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2) przyznaje się, jeżeli wnioskodawca zobowiązał się do realizacji operacji w całym obiekcie 

chowu lub hodowli lub co najmniej na jednym stawie, przy jednoczesnym stosowaniu 

podstawowych zasad dobrej praktyki rybackiej w całym obiekcie.  

2. 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 skarmianej 

paszy; 

2) terminową realizację, określonych w przepisach o statystyce publicznej, obowiązków 

statystycznych w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości 

ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub 

hodowli; 

3) posiadanie: 

a) aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, 

b) weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego na podstawie przepisów w sprawie 

sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, 

c) dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb, 

obejmującego zagadnienia dotyczące: 

 tego dobrostanu, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia, 

wpływu jakości wody na ten dobrostan, wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość 

surowca rybnego oraz przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb, 

  warunków sprzedaży żywych ryb,  

  metod humanitarnego uśmiercania ryb. 

 

Następstwo prawne 

1) Na etapie wniosku o dofinansowanie następca prawny wnioskodawcy albo nabywca 

przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub 

hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części nie może wstąpić do toczącego się 

postępowania na miejsce wnioskodawcy. 

2)  Po podpisaniu umowy o dofinansowanie - w razie śmierci, rozwiązania, przekształcenia 

albo połączenia beneficjenta z innym podmiotem, następcy prawnemu beneficjenta może być 

przyznana pomoc na operację, którą realizował beneficjent jeżeli: 

1. są  spełnione warunki określone w art. 18 ust. 2 ustawy (poniżej); 

2. na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa i obowiązki nabyte w ramach realizacji 

tej operacji oraz inne prawa i obowiązki beneficjenta niezbędne do jej zrealizowania. 

 

art. 18 ust. 2. W razie śmierci beneficjenta, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przekształcenia beneficjenta lub innego 

zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie zbycia 

całości lub części przedsiębiorstwa, całości lub części gospodarstwa rolnego beneficjenta 

przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych po przyznaniu 

pomocy, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo 

gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów 
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wodnych lub jego części pomoc może być przyznana, po złożeniu wniosku, jeżeli: 

1) spełnia on warunki przyznania pomocy; 

2) nie sprzeciwia się to przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz istocie i celowi środka, 

w ramach którego przyznano pomoc; 

3) zostaną przez niego przejęte zobowiązania związane z przyznana pomocą; 

4) środki finansowe z tytułu pomocy nie zostały w całości wypłacone. 

 

 

 

Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie 

Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie następuje w przypadku: 

1) nierozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji operacji do końca roku poprzedzającego rok, 

w którym składany jest pierwszy wniosek o płatność; 

2) nie złożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem § 49 ust. 5 

rozporządzenia; 

3) odstąpienia przez Beneficjenta: 

a) od realizacji operacji lub 

b) od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie pomocy;  

4) stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia dokonania przez 

Agencję płatności końcowej, nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie 

pomocy lub realizacją operacji niezgodnie z niniejszą umową lub z nie spełnianiem 

któregokolwiek z warunków określonych w § 5 lub § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie; 

5) wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością zwrotu całości wypłaconej 

pomocy, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie. 

 

Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie 

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu 

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek 

takiego wpisu; 

2) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone; 

3) kopia dokumentu tożsamości - w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest 

osobą fizyczną; 

4) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel 

związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

5) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego 



10 

 

lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy;  

6) zestawienie dokumentów potwierdzających roczną produkcję ryb łososiowatych 

w danym obiekcie chowu lub hodowli; 

7) aktualne pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, lub 

potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego;  

8) dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb; 

9) potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów 

rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących 

do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok 

poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie;  

10) wyciąg z wewnętrznej dokumentacji prowadzenia chowu lub hodowli ryb. 

 

Załączniki, które dołącza się do wniosku o płatność 

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych 

o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem 

dokumentów potwierdzających poniesione wydatki – w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji; 

2) wyciągi z księgi stawowej potwierdzone własnoręcznym podpisem beneficjenta; 

3) oświadczenia osób korzystających ze ścieżek edukacyjnych - w przypadku rekompensaty 

za użytkowanie ścieżek edukacyjnych; 

4) opis systemu rozprowadzania wody w gospodarstwie rolnym przeznaczonym do chowu 

lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych w przypadku: 

a) stosowanie wtórnego obiegu wody, 

b) stosowania zaawansowanych technik oczyszczania wód odprowadzanych z obiektów 

chowu lub hodowli,  

c) posiadania niezależnego systemu rozprowadzania wody. 


