Uzasadnienie
do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
nr 5/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ustanowienia obwodów rybackich

Zmiana 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, z późn. zm.) dotyczy połączenia niewielkich i mało atrakcyjnych obwodów rybackich
w obwody większe i bardziej atrakcyjne dla potencjalnych użytkowników. Utworzenie
większych obwodów umożliwi lepsze wykorzystanie produkcyjnych możliwości wód oraz
ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej przyszłemu użytkownikowi rybackiemu.
Podjęcie prac nad ponowną nowelizacją ww. rozporządzenia wynika również z potrzeby
ustanowienia obwodów rybackich na wodach zbiorników ostatnio uznanych za publiczne
śródlądowe wody powierzchniowe płynące. Ponadto zmiany dotyczyć będą także utworzenia
dwóch obwodów rybackich z jednego z dotychczas istniejącego obwodu rybackiego, ze
względu na fakt, iż jedno z dwóch jezior będących składnikami tego obwodu, użytkowane jest
rybacko przez innego, niż Dyrektor RZGW, użytkownika rybackiego.
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,
Nr 7/2009, Nr 1/2010, Nr 2/2010 oraz Nr 4/2010 zwanego dalej Załącznikiem.
I, tak:
W § 1 pkt 1 rozporządzenia poz. I.14.3a. otrzymuje nowe brzmienie ze względu na włączenie
wód jeziora Pstrowickie do obwodu rybackiego Jeziora Wołczyno (Połczyno) na cieku bez
nazwy uchodzącym do Strumienia Pstrowicki (Dopływ z Pstrowic) – nr 1.
Na wodach jeziora Pstrowickie nie utworzono wcześniej obwodu rybackiego, ponieważ
jezioro to zostało sprzedane. W wyniku wszczętego z powództwa Skarbu Państwa Prokuratora Okręgowego w Szczecinie postępowania, stwierdzono iż jezioro Pstrowickie, jest
wodą płynącą. W związku z powyższym faktem umowę sprzedaży nieruchomości
obejmującej to jezioro, uznano za nieważną. Ponadto jezioro Pstrowickie w ewidencji
gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, oznaczone jest,
jako woda płynąca – Wp, co poświadcza treść wypisu z rejestru gruntów, sporządzonego na
dzień 28 kwietnia 2011 r., znak GGN.6621.2.200.2011.KZ.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz w świetle przepisu art. 12 ust. 1 będącego w zw. z art. 15
ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, Dyrektor RZGW w Szczecinie zobligowany jest na
wodach jeziora Pstrowickie utworzyć obwód rybacki. Ponieważ jezioro Pstrowickie leży w tej
samej zlewni co jezioro Wołczyno (Połczyno), a zarazem oba jeziora mają małą powierzchnię
wód, stosownym jest ze względu na możliwość prowadzenia na wodach obu tych jezior
racjonalnej gospodarki rybackiej, ustanowić jeden obwód rybacki.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Lipiany w woj. Zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 2 rozporządzenia po poz. III.4.7. Załącznika dodaje się poz. III.4.7a. ze względu na
potrzebę ustanowienia na publicznych śródlądowych wodach płynących obwodu rybackiego
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Jeziora Baczyno w zlewni rzeki Łozica – nr 1. W prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w
Szczecinku ewidencji gruntów i budynków w wyniku dokonanych w ostatnim czasie zmian
wody jeziora Baczyno oraz jeziora Baczynko określono jako wody płynące - Wp.
Wyżej wymienione zbiorniki stanowiły wcześniej własność gminy Grzmiąca i były
sklasyfikowane jako wody stojące Ws. Zgodnie z art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne. (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) powierzchniowe wody
płynące stanowią własność Skarbu Państwa. Dlatego też, Rada Gminy Grzmiąca Uchwałą Nr
XXIV/171/2009 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nieodpłatnego
przekazania nieruchomości oraz zmieniającą ją Uchwałą Nr XXXIV/221/2009 Rady Gminy
Grzmiąca z dnia 30 grudnia 2009 r., wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie ww.
zbiorników wraz z rowem łączącym te zbiorniki na rzecz Skarbu Państwa w trwałym
zarządzie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
W związku z powyższym Starosta Szczecinecki decyzjami z dnia 10 maja 2010 r.: decyzją nr
3922, znak GG.7012-38/2010, oraz decyzją nr 3923, znak GG.7012-37/2010, stwierdził
przejście do Zasobu Skarbu Państwa, w trwały zarząd Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego nieruchomości oznaczone działkami:
- nr 2/15, o pow.38,3738 ha, obręb ewidencyjny Grzmiąca, gmina Grzmiąca – jezioro
Baczyno;
- nr 4/6, o pow. 23,4765 ha, obręb ewidencyjny Grzmiąca, gmina Grzmiąca, jezioro
Baczynko;
- nr 50/2, o pow. 0,4773 ha, obręb ewidencyjny Grzmiąca, gmina Grzmiąca – jezioro
Baczynko;
- nr 15/23, o pow. 0,3158 ha, obręb ewidencyjny Grzmiąca, gmina Grzmiąca – jezioro
Baczyno.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie przepis art. 12 ust. 1 będący w zw. z
art. 15 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, Dyrektor RZGW w Szczecinie zobligowany
jest na wodach ww. zbiorników utworzyć obwód rybacki. Przedmiotowy obwód rybacki
został utworzony zgodnie z wytycznymi przepisu § 13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2011 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu,
hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. u. 2001 Nr 138, poz. 1559, z
późn. zm.) oraz dopisany do Załącznika w układzie zgodnym z układem hydrograficznym.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Grzmiąca w woj. Zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 3 poz. III.4.17a. Załącznika otrzymuje nowe brzmienie ze względu na wyłączenie z
wód obwodu rybackiego Jeziora Chlewo (Chlewo Wielkie, Chlewie Wielkie, Spokojne) w
zlewni rzeki Chociel – nr 1, jeziora Chlewienko (Chlewienko I, Chlewienko Pierwsze). Na
wodach wyłączonego z ww. obwodu jeziora Chlewienko(Chlewienko I, Chlewienko
Pierwsze) zostanie utworzony nowy obwód rybacki.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Bobolice w woj. Zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 4 po poz. III.4.17a. Załącznika dodaje się poz. III.4.17b. z powodu ustanowienia
na wodach jeziora Chlewienko (Chlewienko I, Chlewienko Pierwsze) obwodu rybackiego
Jeziora Chlewienko (Chlewienko I, Chlewienko Pierwsze) w zlewni rzeki Chociel – nr 2.
Przedmiotowy obwód został utworzony ze względu na potrzebę prowadzenia przez jeden
podmiot racjonalnej gospodarki na wodach ww. jeziora. W tym miejscu należy podkreślić, iż
do 31 grudnia 2010 r. wody jeziora Chlewienko (Chlewienko I, Chlewienko Pierwsze) i
jeziora Chlewo (Chlewo Wielkie, Chlewie Wielkie, Spokojne), były użytkowane przez
jednego użytkownika rybackiego na podstawie dwóch różnych umów dzierżawy. W związku
z faktem, iż jedna z umów wygasła w wyżej wskazanym terminie, w obwodzie rybackim
Jeziora Chlewo (Chlewo Wielkie, Chlewie Wielkie, Spokojne) w zlewni rzeki Chociel – nr 1,
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od dnia 1 stycznia 2011 r. było dwóch uprawnionych do rybactwa, tj. były użytkownik
rybacki na wodach jeziora Chlewo (Chlewo Wielkie, Chlewie Wielkie, Spokojne) i Dyrektor
RZGW w Szczecinie na wodach jeziora Chlewienko (Chlewienko I, Chlewienko Pierwsze).
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o rybactwie śródlądowym w obwodzie rybackim uprawnioną
może być tylko jedna osoba fizyczna albo prawna albo jednostka organizacyjna. Mając
powyższe na uwadze oraz przewidując, iż na wodach każdego z osobna ww. jezior, możliwe
jest prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej, koniecznym jest ustanowienie
przedmiotowego obwodu.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Bobolice w woj. Zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 5 poz. III.6.5. Załącznika otrzymuje nowe brzmienie z uwagi na fakt, iż do obwodu
rybackiego Jeziora Czarne Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego
uchodzącym do Strugi Kramarzyńska – nr 1, włącza się składniki obwodu rybackiego Jeziora
Podgórze Duże na cieku Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego uchodzącym do Strugi
Kramarzyńska – nr 2 celem zwiększenia atrakcyjności utworzonego w ten sposób obwodu.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Tuchomie i Kołczygłowy w woj. Pomorskim.
W § 1 pkt 6 uchyla się poz. III.6.6. Załącznika z uwagi na fakt, iż obwód rybacki Jeziora
Podgórze Duże na cieku Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego uchodzącym do Strugi
Kramarzyńska – nr 2, zostaje zniesiony, a jego składniki włącza się do obwodu rybackiego
Jeziora Czarne Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego uchodzącym do
Strugi Kramarzyńska – nr 1.
Składniki zniesionego obwodu rybackiego położone są na terenie gminy Tuchomie, woj.
Pomorskie.
Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) projekt przedmiotowego
rozporządzenia został uzgodniony z Wojewodą Lubuskim, Wojewodą Pomorskim oraz
Wojewodą 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 i Rolnictwa);
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Rolnictwa i
Rybactwa);
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: http://www.szczecin.rzgw.gov.pl/projekty-rozporzadzen.
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.
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Nowelizacja rozporządzenia nie będzie miała większego wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na środowisko i zdrowie ludzi.
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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