
Pytania i odpowiedzi. 

Rekompensaty wodno-środowiskowe  – Szkolenie  -  Rytwiany 25.01.2018r. 

Odpowiedzi udzielał  Adam Sudyk - Naczelnik Wydziału Rybactwa Śródlądowego  

(Departament Rybołówstwa MGMiŻŚ). 

 

1. Czy uzyskanie Weterynaryjnego Numeru Identyfikacyjnego na obiekt po 31.12.2017r. 

dyskwalifikuje obiekt z możliwości ubiegania się o rekompensaty wodno-środowiskowe w naborze na 

lata 2018-2022. 

Nie -w przypadku gdy Gospodarstwo posiada jeden WNI na kilka obiektów i występuje o nadanie 

nowych WNI na poszczególne obiekty. 

W przypadku Gospodarstw które po raz pierwszy uzyskały WNI po 31.12.2017r., nie będzie 

możliwości starania się o rekompensaty wodno-środowiskowe 

 

2. Beneficjent posiada kilka obiektów które mają nadane różne Weterynaryjne Numery 

Identyfikacyjne . Czy beneficjent składa wniosek o dofinansowanie oddzielnie dla każdego z 

obiektów? 

1) Gospodarstwa rybackie o powierzchni do 500 ha mogą posiadad jeden lub kilka numerów 

weterynaryjnych i kwalifikują się do wsparcia z działania 2.5 bez względu na ich umiejscowienie. 

Wówczas mogą złożyd jeden wniosek na kilka obiektów przy jednym numerze weterynaryjnym lub 

kilka wniosków na kilka obiektów.  

2) Gospodarstwa rybackie o powierzchni powyżej 500 ha: 

- o jednym numerze weterynaryjnym (integralne terytorialnie) przysługuje wsparcie do 500 ha 

(czyli do kwoty nie większej niż w rozporządzeniu). 

- o jednym numerze weterynaryjnym w kilku obiektach (niespójnie terytorialnie) wnioskodawca 

może wystąpid o dofinansowanie każdego z obiektów pod warunkiem posiadania indywidualnego 

numeru weterynaryjnego dla każdego obiektu. 

- o kilku numerach weterynaryjnych na obiekty integralne terytorialnie przysługuje wsparcie do 

500 ha (czyli do kwoty nie większej niż w rozporządzeniu).  

3. Czy przy ustalaniu kolejności złożenia wniosków liczy się godzina złożenia wniosku? 

Nie - przy ustalaniu listy wniosków o dofinansowanie decyduje dzieo złożenia wniosku. 

Kryterium kolejności złożenia wniosków na dany dzieo jest udokumentowanie złożenia RRW-22. W 

pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski z potwierdzonym złożeniem RRW-22 za lata 2016 i 

2017, przed tymi z potwierdzeniem za rok 2017. Ostatnim kryterium  w przypadku takiego samego 

okresu złożenia RRW-22 jest kwota rekompensaty. Im niższa tym wniosek wyżej na liście kolejności 

złożonych wniosków. 

4. Za które lata należy przedstawid potwierdzenie złożenia formularza RRW-22? 



Aby starad sie o przyznanie rekompensat wodnośrodowiskowych należy przedłożyd  potwierdzenie 

złożenia RRW-22 za rok 2017.  

Aby uzyskad wyższą pozycję na liście wniosków o dofinansowanie należy przedłożyd potwierdzenie 

złożenia RRW-22 za lata 2016, 2017 

 

5. Czy potwierdzenie złożenia formularza RRW-22 za więcej niż dwa lata sytuuje  te wnioski w 

rankingu o dofinansowanie wyżej od wniosków w którym złożono potwierdzenie RRW-22 za dwa 

lata? 

Nie - należy przedłożyd maksymalnie potwierdzenie złożenia RRW-22 za lata 2016, 2017. 

6. Czy powierzchnia stawu wraz z groblami mierzona w obecnym PO „RYBACTWO I MORZE” jest tą 

samą powierzchnią co powierzchnia stawu wraz z groblami zmierzoną przez ARiMR w PO „RYBY 

2007-2013” ? 

Tak - jeżeli na danym obiekcie nie nastąpiły zmiany w powierzchni stawów.  

7. Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb: 

a) Czy produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb musi byd prowadzona w każdym stawie 

zgłoszonym do Pakietu 2a ? 

b) Czy produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb musi byd prowadzona w każdym stawie 

zgłoszonym do Pakietu 2a, w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji  karpi w tym stawie? 

c) Czy produkcja karpize stawu nie przedstawionego do Pakietu 2a sumuje się do masy rocznej 

produkcji karpi w danym obiekcie w celu wyliczenia 3% masy produkcji dodatkowych cennych 

gatunków ryb? 

7a) - TAK 

7b) –NIE, produkcja dodatkowych gatunków ryb powinna odbywad się na każdym zgłoszonym 

stawie lecz 3% odnosi się do rocznej produkcji karpi w całym obiekcie.  

7c) - TAK 

8. Beneficjent posiada dwa obiekty oddalone od siebie o 30km,  posiadające ten sam Weterynaryjny 

Numer Identyfikacyjny oraz jedno sprawozdanie RRW-22 za dwa obiekty. Czy beneficjent składa dwa 

oddzielne wnioski o dofinansowanie, po jednym na obiekt? 

Jak w pkt 2  

9. Proszę o uszczegółowienie określenia „integralny terytorialnie” w kontekście obiektu chowu lub 

hodowli ryb w przypadku rekompensat? 

Odpowiedź zgodnie z zapisem w rozporządzeniu. 

10. Czy staw nie zgłoszony do rekompensat  musi zostad zarybiony karpiem w ilości nie mniejszej niż 

normy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia? 

W przypadku stawów przedstawionych do rekompensat zarybienie minimalne odnosimy do 

powierzchni całego obiektu  a nie poszczególnych stawów. 



11. Dzierżawca ma umowę z KOWR do roku 2021, a KOWR przedłuża takie umowy dopiero w 

ostatnim roku dzierżawy (brak pełnych 5 lat dzierżawy). Czy Departament Rybołówstwa widzi jakieś 

rozwiązanie w tym zakresie? 

Beneficjent jest zobowiązany dostarczyd wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające prawo do 

dysponowania gruntem na którym będzie realizowana operacja przez cały okres trwania operacji. 

Jeżeli będą problemy z przedłużaniem umów na dzierżawę proszę o indywidualne przesyłanie pism 

do Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ o napotkanych problemach. 

12. Proszę o uszczegółowienie zapisu w §24.1 ust. 3.3 „oraz nie obejmuje produkcji wylęgu, selektów 

i tarlaków” 

Zgodnie z zapisem - do produkcji dodatkowych cennych gatunków ryb nie zalicza się masy wylęgu, 

selektów i tarlaków 

13. Jak wykazad powierzchnię stawu wraz z groblami, jeżeli w wypisie gruntów powierzchnia stawu 

obejmuje łąki? 

Niezależnie od klasyfikacji gruntu w wypisie gruntów należy we wniosku przedstawid stan 

faktyczny czyli powierzchnię stawu wraz z groblami. 

14. Czy w przypadku ustalania pozycji na liście rankingowej dotyczącej działania 2.5  Akwakultura 

świadcząca usługi środowiskowe. słuszne jest branie pod uwagę wartości złożonego wniosku ( 

automatycznie obiekty o większej powierzchni zajmują niższe miejsca na liście rankingowej mimo 

uzyskania takiej samej ilości punktów przy ocenie). Jest to wyraźne naruszenie zasady równości 

dyskryminujące nas hodowców ryb. 

Tak zostały ustalone kryteria 

15. Dlaczego z listy dodatkowych cennych gatunków ryb usuniętą karasia pospolitego? 

Decyzja podjęta po konsultacjach z IRŚ 

16. Do ilu procent ARiMR przyjmuje błąd pomiaru powierzchni i jakie są konsekwencje po 

przekroczeniu dopuszczalnego błędu pomiaru? 

3% - ARiMR będzie bazowała na dotychczas zrobionych pomiarach stawów 

17. Czy roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu 

należy rozliczad oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych stawów czy całego obiektu? 

Dla całego obiektu 

18. Czy potwierdzenie złożenia formularza RRW-22 za rok 2017 można złożyd w ramach uzupełnieo 

do wniosku o dofinansowanie? 

Tak, można. 

19. Czy powierzchnię wysp znajdujących się w stawie odejmuje się od powierzchni stawu wraz z 

groblami? 



Nie, powierzchnię wysp na stawie zalicza się do powierzchni stawu wraz z groblami 

20. Czy w sytuacji obsady stawu czystą obsadą amura bez karpia zostaną zakwestionowane środki 

ponieważ staw nie był obsadzony karpiem ? Nawet w przypadku nie włączenia stawu do 

rekompensat. 

Nie. Obsadę karpia stosujemy do całego obiektu.  

21. Czy skoro Magazyny są wyłączone z dofinansowania to czy mogę w trakcie roku na nich też 

hodowad ryby bez dobrej praktyki rybackiej, czytaj np. czyste obsady amura ? 

Dobrą praktykę należy stosowad na całym obiekcie chowu lub hodowli ryb.  

Jeżeli na Magazynach jest prowadzony chów i hodowla ryb, w tym ryb dodatkowych cennych 

gatunkowo, takie magazyny można przedstawid do rekompensat. 

 

22. Czy mogę ubiegad się o rekompensaty dla obiektu jeżeli posiadam np. staw zarośnięty w 100% i 

nie prowadzę na nim żadnej produkcji ? 

Taki staw należy wyłączyć z systemu rekompensat pomniejszając stosownie powierzchnię obiektu. 

23. Posiadam identyfikacyjny numer producenta nadany przez ARiMR w poprzednim okresie 

programowania. Czy mam występowad o nowy numer na potrzeby złożenia wniosku w ramach PO 

"Rybactwo i Morze" 

Nie - posiadany numer jest numerem właściwym. Nie należy nic aktualizowad, ani starad sie o 

nadanie nowego numeru 

24. Czy zimochowy zaliczane są do rekompensat? 

Tak jeśli odbywa się na nich produkcja.  

 

 Odpowiedzi notował:  LGR Świętokrzyski Karp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


