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(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Dział 1. Stawy rybne 

Położenie obiektu  
Symbol 

wpisywany w US 
Stawy rybne 

Województwo Powiat 
Gmina 

(miejska, 
wiejska) 

Miejscowość Gminaa) Rodzaj stawówc) 
Powierzchnia  

w ha 

Pobór wody  
na napełnianie 
i uzupełnianie  

w dam3 (tys. m3) 
bez znaku po przecinku 
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a) Symbol 7 cyfrowy. c) Nieleśny – 1, leśny – 2. 



Uwagi do działu 1 (opisać przede wszystkim przyczyny znaczących różnic w danych w stosunku do roku poprzedniego): 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony 
na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza 

1 
 Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony 

na wypełnienie formularza 
 

 

 

                                                      
(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

   

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 

 

Objaśnienia  
do formularza OS-4 

 
 

Sprawozdanie składają osoby prawne, samodzielne jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne 
prowadzące gospodarkę wodną na stawach rybnych o powierzchni 10 ha i 
więcej. 

Sprawozdanie należy opracować według gmin. W obrębie gminy 
należy wykazać imiennie poszczególne obiekty, lecz nie należy ich 
sumować dla całej gminy (na jednym formularzu można wykazać obiekty 
zlokalizowane w kilku gminach na terenie tego samego województwa). 

Gospodarstwa rybackie, niezależnie od sektora własnościowego, 
regionalne dyrekcje lasów państwowych oraz inne jednostki posiadające 
ww. obiekty sprawozdawcze położone na terenie kilku województw 
sporządzają sprawozdania odrębnie dla każdego województwa, na terenie 
którego położone są obiekty nawadniane. 

Dział 1 

Rubryka 0 – należy wpisać województwo, powiat, nazwę 
gminy,(w przypadku gminy miejsko-wiejskiej, określić szczegółowo 

położenie obiektu np.: Pszczyna – miasto lub Pszczyna – wieś) oraz, 
miejscowość w której zlokalizowany jest obiekt. Natomiast w przypadku 
takich miast jak np.: Kraków, Warszawa, Poznań obok nazwy miasta 
należy wpisać nazwę dzielnicy lub delegatury. W sytuacji, gdy na obszarze 
jednej gminy istnieje kilka odrębnych obszarów nawadnianych, wpisuje 
się kolejno wszystkie nawadniane obiekty zlokalizowane na terenie tej 
gminy. 

Rubryka 1 – wypełnia US. 

Rubryka  2 – należy podać rodzaj stawu (leśny – tzn. będący w zarządzie 
regionalnych dyrekcji lasów państwowych – symbol 2, nieleśny  
– symbol 1).  

Rubryka 3 – należy podać powierzchnię zalewu stawów rybnych (lustra 
wody) w ha bez znaku po przecinku (kryterium obszarowe dla napełniania 
stawów rybnych wynosi 10 ha i więcej).  

Rubryka  4  – należy podać ilość wody pobranej w dam3 (tys. m3), 
na napełnianie wiosenne stawów rybnych oraz/lub na uzupełnianie 
w ciągu całego roku sprawozdawczego. 


