Uzasadnienie
do Rozporządzenia Nr 1/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
Nowelizacja Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, wydanego na podstawie art. 15 ust.
1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz.
1471) dotyczy połączenia niewielkich i mało atrakcyjnych obwodów rybackich w obwody
większe i bardziej atrakcyjne dla potencjalnych użytkowników. Ponadto przedmiotowa
nowelizacja ma na celu doprecyzowanie treści rozporządzenia, zgodnie z przyjętymi przy
tworzeniu rozporządzenia regułami, jak i zasadami techniki prawodawczej.
Należy podkreślić, że wprowadzenie zmian w przedmiotowym rozporządzeniu, jest również
następstwem uwag i sugestii wnoszonych do naszego Zarządu przez związane z rybactwem
śródlądowym urzędy oraz przez obecnych użytkowników rybackich.
Wymienione wyżej zmiany dotyczą Załącznika do rozporządzenia Nr 7/2006 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. z
uwzględnieniem zmian dokonanych w tym Załączniku rozporządzeniem Nr 5/2008 i Nr
7/2009, zwanego dalej Załącznikiem.
I tak:
W § 1 pkt 1 rozporządzenia w poz. I.1.5. Załącznika na końcu zdania w pkt 1 dokonuje się
zmiany polegającej na zastąpieniu kropki średnikiem. Przedmiotowa zmiana podyktowana
jest zasadą, określoną w § 57 ust. 3 zdanie 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908),
która stanowi, iż każdy punkt kończy się średnikiem, a ostatni kropką. Zasada ta pomyłkowo
nie została wcześniej uwzględniona w zmienianym zapisie. Obwód rybacki położony jest na
terenie gmin: Kołbaskowo i Szczecin w woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 2 rozporządzenia w pkt 2 poz. I.3.1. Załącznika wprowadza się zmianę polegająca
na usunięciu przecinka umieszczonego w tekście po wyrażeniu „Kanału Cybinka (Kanał
Cofkowy)”, a przed wyrazem „na”. Powyższe podyktowane jest przyjętymi zasadami pisowni
języka polskiego. Zasada ta pomyłkowo nie została wcześniej uwzględniona w zmienianym
zapisie. Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Cybinka w woj. lubuskim.
W § 1 pkt 3 rozporządzenia w pkt 1 poz. I.4.5. Załącznika dokonano korekty polegającej na
zastąpieniu umieszczonego na końcu zdania przecinka średnikiem. Przedmiotowa zmiana
podyktowana jest zasadą, określoną w § 57 ust. 3 zdanie 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, stanowiącą że każdy punkt kończy się
średnikiem, a ostatni kropką. Zasada ta pomyłkowo nie została wcześniej uwzględniona w
zmienianym zapisie. Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Torzym w woj.
lubuskim.
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W § 1 pkt 4 rozporządzenia pkt 1 w poz. I.5.6. Załącznika otrzymuje nowe brzmienie ze
względu na usunięcie obecnie istniejącego na końcu zdania przecinka i wstawieniu w jego
miejsce średnika. Przedmiotowa zmiana podyktowana jest zasadą, określoną w § 57 ust. 3
zdanie 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”,
stanowiącą że każdy punkt kończy się średnikiem, a ostatni kropką. Zasada ta pomyłkowo nie
została wcześniej uwzględniona w zmienianym zapisie. Obwód rybacki położony jest na
terenie gmin: Rzepin i Torzym w woj. lubuskim.
W § 1 pkt 5 rozporządzenia w poz. I.6.6.a Załącznika wprowadza się zmianę polegającą na
usunięciu w numeracji pozycji kropki umieszczonej pomiędzy liczbą „6” a literą „a” i
postawieniu tej kropki po lit. „a”. Powyższa zmiana podyktowana jest zasadami przyjętymi
przy tworzeniu Załącznika w rozporządzeniu i ma na celu ujednolicenie pisowni numeracji w
tym rozporządzeniu. Obwód rybacki położony jest na terenie gmin: Lipiany i Myślibórz w
woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 6 rozporządzenia w poz. I.6.8.a Załącznika dokonano korekty polegającej na
usunięciu w numeracji pozycji kropki umieszczonej pomiędzy liczbą „8” a literą „a” i
postawieniu tej kropki po lit. „a”. Powyższe podyktowane jest regułami przyjętymi przy
tworzeniu Załącznika w rozporządzeniu i ma na celu ujednolicenie pisowni numeracji w tym
rozporządzeniu. Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Lipiany w woj.
zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 7 rozporządzenia w poz. I.6.8.b Załącznika wprowadza się zmianę polegającą na
usunięciu w numeracji pozycji kropki umieszczonej pomiędzy liczbą „8” a literą „b” i
postawieniu tej kropki po lit. „b”. Powyższa zmiana podyktowana jest regułami przyjętymi
przy tworzeniu Załącznika w rozporządzeniu i ma na celu ujednolicenie pisowni numeracji w
tym rozporządzeniu. Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Myślibórz w woj.
zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 8 rozporządzenia uchyla się poz. I.10.2. Załącznika z uwagi na fakt, iż obwód
rybacki Jeziora Leśne na cieku Dopływ z jeziora Lipienko uchodzącym do rzeki Struga
Marwicka – nr 1 zostaje zniesiony, a jego składniki włącza się do wcześniejszego obwodu
rybackiego Jeziora Parkowe na cieku Dopływ z jeziora Lipienko uchodzącym do rzeki Struga
Marwicka – nr 2, który w wyniku dokonanego połączenia otrzymuje nazwę „Obwód rybacki
Jeziora Parkowe na cieku Dopływ z jeziora Lipienko uchodzącym do rzeki Struga Marwicka
– nr 1”. Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Widuchowa w woj.
zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 9 rozporządzenia poz. I.10.3. otrzymuje nowe brzmienie ze względu na połączenie
ze sobą dwóch obwodów rybackich (obwodu rybackiego Jeziora Leśne na cieku Dopływ z
jeziora Lipienko uchodzącym do rzeki Struga Marwicka – nr 1 i obwodu rybackiego Jeziora
Parkowe na cieku Dopływ z jeziora Lipienko uchodzącym do rzeki Struga Marwicka – nr 2)
celem zwiększenia atrakcyjności utworzonego w ten sposób obwodu. Obwód rybacki
położony jest na terenie gminy Widuchowa w woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 10 rozporządzenia w poz. I.12.8a. Załącznika dokonuje się korekty polegającej na
wstawieniu w numeracji tej pozycji kropki po literze „a”. Powyższa zmiana podyktowana jest
regułami przyjętymi przy tworzeniu Załącznika w rozporządzeniu i ma na celu ujednolicenie
pisowni numeracji w tym rozporządzeniu. Obwód rybacki położony jest na terenie gminy
Widuchowa w woj. zachodniopomorskim.

2

W § 1 pkt 11 rozporządzenia uchyla się poz. I.12.9. z uwagi na fakt, iż obwód rybacki Jeziora
Sobieradz na Kanale Borzym (Dopływ z Sobieradza) uchodzącym do rzeki Tywa – nr 1
zostaje zniesiony, a jego składniki włącza się do obwodu rybackiego Jeziora Borzymskie na
Kanale Borzym (Dopływ z Sobieradza) uchodzącym do rzeki Tywa – nr 2, który w wyniku
dokonanego połączenia otrzymuje nazwę „Obwód rybacki Jeziora Borzymskie na Kanale
Borzym (Dopływ z Sobieradza) uchodzącym do rzeki Tywa – nr 1”. Obwód rybacki położony
jest na terenie gminy Gryfino w woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 12 rozporządzenia poz. I.12.10. otrzymuje nowe brzmienie z uwagi na fakt
połączenia ze sobą dwóch obwodów rybackich (obwodu rybackiego Jeziora Sobieradz na
Kanale Borzym (Dopływ z Sobieradza) uchodzącym do rzeki Tywa – nr 1 i obwodu
rybackiego Jeziora Borzymskie na Kanale Borzym (Dopływ z Sobieradza) uchodzącym do
rzeki Tywa – nr 2) nie posiadających obecnie użytkownika rybackiego – celem zwiększenia
atrakcyjności utworzonego w ten sposób obwodu rybackiego. Obwód rybacki położony jest
na terenie gminy Gryfino w woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 13 rozporządzenia w pkt 1 poz. I.14.10. Załącznika dokonano korekty polegającej
na zastąpieniu umieszczonego na końcu zdania przecinka średnikiem. Przedmiotowa zmiana
podyktowana jest zasadą, określoną w § 57 ust. 3 zdanie 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, stanowiącą że każdy punkt kończy się
średnikiem, a ostatni kropką. Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Pyrzyce w woj.
zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 14 rozporządzenia w pkt 2 poz. I.18.1. Załącznika dokonano korekty ze względu na
konieczność usunięcia obecnie istniejącego przecinka na końcu zdania i zastąpienia go
średnikiem. Przedmiotowa zmiana podyktowana jest zasadą, określoną w § 57 ust. 3 zdanie 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”,
stanowiącą że każdy punkt kończy się średnikiem, a ostatni kropką. Obwód rybacki położony
jest na terenie gmin: Dobrzany i Ińsko w woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 15 rozporządzenia w pkt 1 poz. I.18.10. Załącznika dokonano korekty polegającej
na zastąpieniu umieszczonego na końcu zdania przecinka średnikiem oraz na usunięciu
przecinka po wyrażeniu „rzeki Ina”, a przed wyrazem „wraz”. Przedmiotowa zmiana
podyktowana jest zasadą, określoną w § 57 ust. 3 zdanie 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, stanowiącą że każdy punkt kończy się
średnikiem, a ostatni kropką oraz zasadą pisowni języka polskiego. Zasady te pomyłkowo nie
zostały wcześniej uwzględniona w zmienianym zapisie. Obwód rybacki położony jest na
terenie gminy Choszczno w woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 16 rozporządzenia uchyla się poz. I.18.12. Załącznika z uwagi na fakt, iż obwód
rybacki Jeziora Kiełpino na rzece Wardynka – nr 1 zostaje zniesiony, a jego składniki włącza
się do obwodu rybackiego Jeziora Karpino na Kanale Kołki – nr 1. Obwód rybacki położony
jest na terenie gminy Recz w woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 17 rozporządzenia pkt 1 i 3 poz. I.18.13. otrzymują nowe brzmienie ze względu na
włączenie składników (obwodu rybackiego Jeziora Kiełpino na rzece Wardynka – nr 1 do
obwodu rybackiego Jeziora Karpino na Kanale Kołki – nr 1) nie posiadających obecnie
użytkownika rybackiego - celem zwiększenia atrakcyjności utworzonego w ten sposób
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obwodu rybackiego. Obwód rybacki położony jest na terenie gmin: Choszczno, Drawno,
Recz w woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 18 rozporządzenia w pkt 2 poz. II.10.3. Załącznika dokonano korekty polegającej
na usunięciu średnika, znajdującego się na końcu zdania. Przedmiotowa zmiana podyktowana
jest zasadą, określoną w § 57 ust. 3 zdanie 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, stanowiącą że każdy punkt kończy się średnikiem, a
ostatni kropką, chyba że wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich
punktów – wówczas po części wspólnej stawia się kropkę. Obwód rybacki położony jest na
terenie gmin: Golczewo, Gryfice, Kamień Pomorski i Świerzno w woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 19 rozporządzenia w pkt 7 poz. III.2.2. Załącznika wprowadzono zmianę
polegającą na usunięciu średnika umieszczonego na końcu zdania. Przedmiotowa zmiana
podyktowana jest zasadą, określoną w § 57 ust. 3 zdanie 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, stanowiącą że każdy punkt kończy się
średnikiem, a ostatni kropką, chyba że wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się
do wszystkich punktów – w takim przypadku po części wspólnej stawia się kropkę. Obwód
rybacki położony jest na terenie gmin: Brojce, Gryfice, Karnice, Łobez, Nowogard, Płoty,
Radowo Małe, Resko, Rymań, Sławoborze, Świdwin, Trzebiatów, Węgorzyno w woj.
zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 20 rozporządzenia w poz. III.2.5. dokonuje się zmiany nazwy obwodu ze względu
na błąd, który polegał na użyciu w zapisie nazwy „Dopływ z jeziora Bystrzyno Małe” małej
litery w słowie „Dopływ”. Powyższe podyktowane jest przyjętymi zasadami pisowni przy
redagowaniu rozporządzenia zmienianego, które miały na celu ujednolicenie stosowanych
nazw i ich pisowni. Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Świdwin w woj.
zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 21 rozporządzenia w pkt 1 poz. III.4.2a. dokonano usunięcia średnika
umieszczonego na końcu zdania. Powyższe podyktowane jest ustaloną zasadą, określoną w §
57 ust. 3 zdanie 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej”, stanowiącą że każdy punkt kończy się średnikiem, a ostatni kropką chyba że
wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich punktów – w takim
przypadku po części wspólnej stawia się kropkę. Obwód rybacki położony jest na terenie
gminy Szczecinek w woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 22 rozporządzenia w pkt 2 poz. III.4.14. Załącznika dokonano korekty polegającej
na usunięciu średnika, znajdującego się na końcu zdania. Przedmiotowa zmiana podyktowana
jest zasadą, określoną w § 57 ust. 3 zdanie 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, stanowiącą że każdy punkt kończy się średnikiem, a
ostatni kropką, chyba że wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich
punktów – wówczas po części wspólnej stawia się kropkę. Obwód rybacki położony jest na
terenie gmin: Bobolice, Manowo, Polanów, Świeszyno w woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 23 rozporządzenia w pkt 1 i 2 poz. III.6.33. Załącznika dokonano korekty
polegającej na usunięciu przecinka znajdującego się w pkt 1 po wyrażeniu „Jezioro Wielin
(Wielińskie, Wielino)” a przed wyrazem „wraz” oraz w pkt 2 po wyrażeniu „Jezioro Zgniłe”
a przed wyrazem „wraz”. Przedmiotowa zmiana podyktowana jest zasadami pisowni języka
polskiego. Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Polanów w woj.
zachodniopomorskim.
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W § 1 pkt 24 rozporządzenia w poz. III.6.34. Załącznika dokonano zmiany polegającej na
usunięciu przecinka znajdującego się po wyrażeniu „Jezioro Długie (Nidno)” a przed
wyrazem „wraz”. Przedmiotowa zmiana podyktowana jest zasadami pisowni języka
polskiego. Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Polanów w woj.
zachodniopomorskim.
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Ocena skutków regulacji
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie:
1) użytkownicy obwodów rybackich,
2) organy administracji publicznej;
2. Konsultacje.
Projekt rozporządzenia został przesłany do konsultacji społecznych z następującymi
instytucjami:
Pomorski Urząd Wojewódzki (Biuro Wojewody);
Zachodniopomorski Urząd wojewódzki (Wydział Środowiska i Łowiectwa);
Lubuski Urząd Wojewódzki (Biuro Wojewody);
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.;
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku;
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie;
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wlkp.;
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Środowiska, Rolnictwa i
Zasobów Naturalnych);
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Rolnictwa i Ochrony
Środowiska);
Urząd Marszałkowski województwa Lubuskiego (Departament Rolnictwa, Środowiska i
Rozwoju Wsi);
Zarząd Melioracji i urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku;
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie;
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze;
Pomorska Izba Rolnicza;
Zachodniopomorska Izba Rolnicza;
Lubuska Izba Rolnicza;
Polski Związek Wędkarski (okręgi: Szczecin, Koszalin, Zielona Góra, Gorzów Wlkp.,
Słupsk);
Główni użytkownicy akwenów wchodzących w skład ustanowionych obwodów rybackich;
Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie internetowej RZGW Szczecin pod
adresem www.szczecin.rzgw.gov.pl podstrona „projekty rozporządzeń Dyrektora RZGW
Szczecin”.
3. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet samorządu
terytorialnego.
Nowelizacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżet samorządu terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Nowelizacja rozporządzenia nie będzie miała większego wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na środowisko i zdrowie ludzi.
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Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia powinna przyczynić się w dalszej
perspektywie do polepszenia stanu środowiska i gospodarki wodnej.
6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki.
Regulacje zaproponowane w projekcie nowelizacji rozporządzenia nie powinny mieć
wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
7. Wpływ regulacji na system i rozwój regionów.
Nowelizacja powinna przyczynić się do poprawy stanu rybackiej gospodarki śródlądowej
i czystości środowiska wodnego.
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