Szanowni Państwo,
KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW RYB informuje, że na podstawie
Art. 23. Ustawy o organizacji rynku rybnego z dnia 5 grudnia 2008 roku
(Dz.U. z 2011 r. Nr 34 poz. 168): W przypadku gatunków ryb, których
zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru,
pierwsza sprzedaż odbywa się wyłącznie w centrum pierwszej sprzedaży.
LOKALNE CENTRUM PIERWSZEJ SPRZEDAŻY RYB /LCPSR/
w Ustce prowadzone przez naszą Organizację Producentów poczuwa się
od dnia 19 sierpnia 2011 r. do rejestracji gatunków ryb, których zasoby
wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru /dorsz, łosoś/.
Wychodząc naprzeciwko tym działaniom oraz mając na uwadze
usprawnienie całego procesu rejestracji w załączeniu przedstawiamy:

REGULAMIN
REJESTRACJI PIERWSZEJ SPRZEDAŻY RYB
I KORZYSTANIA Z DODATKOWYCH USŁUG
LOKALNEGO CENTRUM PIERWSZEJ SPRZEDAŻY RYB /LCPSR/
PROWADZONEGO PRZEZ
KRAJOWĄ IZBĘ PRODUCENTÓW RYB W USTCE

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią oraz
przygotowanie się do procedury pierwszych rejestracji.
Zapraszamy do współpracy z KIPR w Ustce, jednocześnie
informujemy, że taką rejestrację można również dokonywać
w następujących lokalnych centrach :
Kołobrzeg – 2 centra
Darłowo
Władysławowo
Hel
Z poważaniem

REGULAMIN
REJESTRACJI PIERWSZEJ SPRZEDAŻY RYB
I KORZYSTANIA Z DODATKOWYCH USŁUG
LOKALNEGO CENTRUM PIERWSZEJ SPRZEDAŻY RYB /LCPSR/
PROWADZONEGO PRZEZ KRAJOWĄ IZBĘ PRODUCENTÓW RYB
W USTCE
na podst. Ustawy o organizacji rynku rybnego z dnia 5 grudnia 2008 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 34 poz. 168)

§1
REJESTRACJA PIERWSZEJ SPRZEDAŻY GATUNKÓW RYB, KTÓRYCH ZASOBY
WYMAGAJĄ WZMOŻONEJ OCHRONY LUB WZMOŻONEGO NADZORU /DORSZ I
ŁOSOŚ/ W LCPSR W USTCE ZE WSKAZANIEM WŁASNEGO ODBIORCY
1. Do rejestracji pierwszej sprzedaży ryb w LCPSR armator zobowiązany jest dostarczyć
dokument potwierdzający pochodzenie produktów połowu, w szczególności :
a/ kody alfa-3, FAO zważonych gatunków;
b/ ilości danego gatunku wyrażone w kilogramach masy netto i w wymaganych
przypadkach w sztukach;
c/ oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego, z którego pochodzą produkty połowu;
d/ postać zważonych produktów rybołówstwa;
e/ datę ważenia;
f/ dane odbiorcy.
2. Na podstawie odpowiedniego dokumentu przekazanego przez armatora z w/w danymi oraz
po przeważeniu produktów rybołówstwa w LCPSR ryby zostaną wpisane do REJESTRU,
będą posiadały status ZAREJESTROWANYCH i wprowadzonych do pierwszej sprzedaży.
Potwierdzeniem tego faktu jest pieczątka z podpisem pracownika LCPSR w Ustce na
Dokumencie Sprzedaży Produktów Rybnych.
3. Rejestracja pierwszej sprzedaży ryb w LCPSR w Ustce obejmuje:
a/ przywiezienie produktów rybołówstwa z nabrzeża do obiektu LCPSR w Ustce,
b/ przeważenie,
c/ załadunek na pojazd odbiorcy,
d/ dokonanie wpisu do rejestru.

4. Po przeważeniu ryb armator podpisuje dokument stwierdzający faktyczną wagę
w obecności pracownika LCPSR i ewentualnie Okręgowego Inspektora Rybołówstwa.
5. Koszty wykonania usługi rejestracji pierwszej sprzedaży ryb w LCPSR w Ustce ponosi
armator zgodnie z Tabelą opłat stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Na zlecenie armatora LCPSR może wykonać dodatkowe usługi, za które naliczone zostaną
opłaty zgodne z Tabelą opłat stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Rozładunek ryb do rejestracji pierwszej sprzedaży odbywa się w każdym dniu tygodnia przy
nabrzeżu LCPSR a przeważenie i rejestracja w pomieszczeniach LCPSR.
8. LCPSR pracuje w systemie całodobowym, jednakże dla gatunków ryb których zasoby
wymagają wzmożonej ochrony i wzmożonego nadzoru wyładunki odbywają się zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9. Rozładunek odbywa się przy wcześniejszym (min. 2 godz.) zgłoszeniu i uzgodnieniu czasu
rozładunku z pracownikami LCPSR pod nr telefonu:
 brygadzista hali 691 466 002 lub
 kierownik hali 727 502 072.
10. Ryby wskazane do rejestracji pierwszej sprzedaży w LCPSR pozostają własnością armatora.
11. Obowiązek rejestracji ryb spoczywa na armatorze.
12. Przed dokonaniem ważenia i rejestracji pierwszej sprzedaży w LCPSR armator
zobowiązany jest wskazać:


nazwę odbiorcy,



datę i godzinę przybycia odbiorcy.

13. Wskazany przez armatora odbiorca zobowiązany jest w LCPSR podpisać dokument odbioru
ryb. Dokument Sprzedaży Produktów Rybnych z tej transakcji wraz z kopią zostaje
potwierdzony przez pracownika LCPSR pieczątką z podpisem. Potwierdzenie świadczy o
fakcie zważenia i wprowadzeniu ryb do pierwszej sprzedaży w LCPSR w Ustce. Kopia
potwierdzonego Dokumentu Sprzedaży Produktów Rybnych pozostaje w LCPSR.
14. W sytuacji dostarczenia ryb do LCPSR środkiem transportu odbiorcy wskazanego przez
armatora dopuszczalna jest jego nieobecność przy przeważeniu ryb pod warunkiem, że
nabywca posiada:


pisemne upoważnienie od armatora,



czytelną kopię karty z dziennika połowowego oraz



Dokument Pierwszej Sprzedaży Ryb wraz z kopią.

§2

REJESTRACJA PIERWSZEJ SPRZEDAŻY I SPRZEDAŻ GATUNKÓW RYB,
KTÓRYCH ZASOBY WYMAGAJĄ WZMOŻONEJ OCHRONY LUB WZMOŻONEGO
NADZORU /DORSZ I ŁOSOŚ/ ORAZ INNYCH GATUNKÓW KRAJOWEJ IZBIE
PRODUCENTÓW RYB W USTCE.
1. Do rejestracji pierwszej sprzedaży ryb w LCPSR i sprzedaży przez LCPSR armator
zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający pochodzenie produktów połowu, w
szczególności :
a/ kody alfa-3, FAO zważonych gatunków;
b/ ilości danego gatunku wyrażone w kilogramach masy netto i w wymaganych
przypadkach w sztukach;
c/ oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego, z którego pochodzą produkty połowu;
d/ postać zważonych produktów rybołówstwa;
e/ data ważenia;
f/ datę połowu;
g/ obszar połowu;
h/ rodzaj stosowanych narzędzi połowowych;
i/ weterynaryjny numer identyfikacyjny statku rybackiego;
j/ numer certyfikatu MSC, jeżeli posiada;
k/ temperaturę produktów wyrażoną w stopniach Celsjusza.
2. Po przeważeniu ryby armator podpisuje dokument potwierdzający faktyczną wagę
dostarczonych produktów połowu w obecności

pracownika LCPSR i ewentualnie

Okręgowego Inspektora Rybołówstwa.
3. LCPSR pracuje w systemie całodobowym, jednakże dla gatunków ryb których zasoby
wymagają wzmożonej ochrony i wzmożonego nadzoru wyładunki odbywają się zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4. Wyładunek odbywa się przy wcześniejszym (min. 2 godz.) zgłoszeniu i uzgodnieniu czasu
wyładunku z pracownikiem LCPSR pod nr. telefonu:


brygadzista hali 691 466 002 lub



kierownik hali 727 502 072.

5. Sprzedaż przez LCPSR w Ustce odbywa się po wcześniejszym ustaleniu warunków i
terminu dostawy z handlowcem KIPR.

6. W przypadku sprzedaży Krajowej Izbie Producentów Ryb gatunków ryb, których zasoby
wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru armator ponosi koszty rejestracji
pierwszej sprzedaży ryb zgodnie z Tabelą opłat stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
7. Po wyładunku ryby stają się własnością Krajowej Izby Producentów Ryb w Ustce.
8. Ryby, które nie spełniają odpowiednich standardów i wymogów weterynaryjnych oraz
handlowych pod jakimkolwiek względem mogą nie zostać przyjęte do sprzedaży.

§3
REJESTRACJA PIERWSZEJ SPRZEDAŻY W LCPSR GATUNKÓW RYB, KTÓRYCH
ZASOBY WYMAGAJĄ WZMOŻONEJ OCHRONY LUB WZMOŻONEGO NADZORU
/DORSZ I ŁOSOŚ/ W PRZYPADKU SPRZEDAŻY SESYJNEJ LUB AUKCYJNEJ

1. LCPSR

zgodnie z Ustawą o organizacji rynku rybnego prowadzi również sprzedaż

aukcyjną lub sesyjną.
2. Do rejestracji pierwszej sprzedaży ryb w LCPSR armator zobowiązany jest dostarczyć
dokument potwierdzający pochodzenie produktów połowu, w szczególności :
a/ kody alfa-3, FAO zważonych gatunków;
b/ ilości danego gatunku wyrażone w kilogramach masy netto i w wymaganych
przypadkach w sztukach;
c/ oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego, z którego pochodzą produkty połowu;
d/ postać zważonych produktów rybołówstwa;
e/ data ważenia;
f/ dane odbiorcy.
3. Na podstawie odpowiedniego dokumentu przekazanego przez armatora z w/w danymi oraz
po przeważeniu produktów rybołówstwa w LCPSR ryby zostaną wpisane do REJESTRU,
będą posiadały status ZAREJESTROWANYCH i wprowadzonych do pierwszej sprzedaży.
4. Potwierdzeniem tego faktu jest pieczątka z podpisem pracownika LCPSR w Ustce na
Dokumencie Sprzedaży Produktów Rybnych.
5. Rejestracja pierwszej sprzedaży ryb w LCPSR w Ustce obejmuje:
a/ przewiezienie produktów rybołówstwa z nabrzeża do obiektu LCPSR w Ustce;
b/ przeważenie,

c/ załadunek na pojazd odbiorcy,
d/ dokonanie wpisu do rejestru.
6. Po przeważeniu ryb armator podpisuje dokument potwierdzający faktyczną wagę
w obecności pracownika LCPSR i ewentualnie Okręgowego Inspektora Rybołówstwa.
7. Koszty wykonania usługi rejestracji pierwszej sprzedaży ryb w LCPSR w Ustce ponosi
armator zgodnie z Tabelą opłat stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
8. Na zlecenie armatora LCPSR może wykonać dodatkowe usługi, za które naliczone zostaną
opłaty zgodne z Tabelą opłat stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
9. Rozładunek ryb do rejestracji pierwszej sprzedaży odbywa się w każdym dniu tygodnia przy
nabrzeżu LCPSR, a przeważenie i rejestracja w pomieszczeniach LCPSR.
10. LCPSR pracuje w systemie całodobowym, jednakże dla gatunków ryb, których zasoby
wymagają wzmożonej ochrony i wzmożonego nadzoru wyładunki odbywają się zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11. Rozładunek odbywa się po wcześniejszym (min. 2 godz.) zgłoszeniu i uzgodnieniu czasu
rozładunku z pracownikami LCPSR pod nr. telefonu:
 brygadzista hali 691 466 002 lub
 kierownik hali 727 502 072.
12. Ryby wskazane do rejestracji pierwszej sprzedaży w LCPSR pozostają własnością armatora.
13. Obowiązek rejestracji ryby spoczywa na armatorze.
14. Przez pojęcie sesji rozumie się cykliczną sprzedaż gatunków ryb wymagających wzmożonej
kontroli lub wzmożonego nadzoru oraz gatunków, których obrót nie jest zabroniony,
prowadzoną dwa razy dziennie:
a. pierwsza sesja od godz. 09:00 do godz. 11:00,
b. druga sesja od godz. 13:00 do godz. 15:00.
15. Nie prowadzi się sprzedaży sesyjnej w niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy.
16. W uzasadnionych przypadkach LCPSR może odwołać sesję bądź zmienić godziny jej
odbywania, zamieszczając stosowną informację na budynku LCPSR.
17. Kolejność ustala się na podstawie kolejności dostarczenia ryby.
18. Ryby muszą być dostarczone najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem sesji. Ryby
dostarczone później będą sprzedawane na kolejnej sesji.
19. Ryby, które nie spełniają odpowiednich standardów i wymogów weterynaryjnych oraz

handlowych pod jakimkolwiek względem mogą nie zostać dopuszczone do sprzedaży.
20. Koszty związane z dodatkową obsługą, w szczególności wynikające z dostosowania ryby
do wymaganego poziomu, ponosi armator zgodnie z Tabelą usług stanowiącą Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
21. Zgodnie z przepisami na pośrednictwo ryby przyjęte do sprzedaży aukcyjnej i sesyjnej w
LCPSR w Ustce przez cały ten czas do momentu sprzedaży /odbioru przez kupującego/ są
własnością armatora.
§4
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2013 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU LCPSR
TABELA USŁUG

LP.

RODZAJ USŁUGI

CENA NETTO

UWAGI

Rejestracja :
- rozładunek ryby,
1.

- przeważenie,
- załadunek,

Dorsz: 0,10 zł/kg ryby
Łosoś: 0,20 zł/kg ryby

- obieg dokumentów pozwalający
na dokonanie wpisu do rejestru.
2.

Lodowanie

0,08 zł/kg ryby

3.

Przesortowanie w/g jakości

0,25 zł/kg ryby

4.

Przesortowanie w/g wielkości

0,15 zł/kg ryby

5.

Przełożenie ryby do skrzynek
odbiorcy

0,20 zł/kg ryby

6.

Usługa przeładunku ryb
pelagicznych

0,05 zł/kg

7.

Mycie skrzynek

Skrzynka mała „Dunka”:
2,50 zł/szt.
Skrzynka duża
„Łososiowa”: 3,00 zł/szt.

8.

Przechowywanie w komorze
''0'' i na hali

1,50 zł / tona / 1 godz.

9.

Usługa rozważania ryb w
skrzynkach wg wskazania

0,08 zł / kg ryby

Zmiana Załącznika nr 1 do Regulaminu LCPSR – Tabela usług obowiązuje od dnia 24 listopada
2014 r.

