UZASADNIENIE
do Rozporządzenia Nr 2 / 2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

Dnia 28 lipca 2003 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie wydał Rozporządzenie nr 5 w sprawie ustanowienia obwodów rybackich w
regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na publicznych śródlądowych
powierzchniowych wodach płynących. W związku z przeprowadzoną kontrolą ww.
rozporządzenia i wniesionymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagami,
wystąpiła konieczność uchylenia tego rozporządzenia i jednocześnie wydania nowego.
Wydanie przez Dyrektora RZGW w Szczecinie rozporządzenia w sprawie
ustanowienia obwodów rybackich w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, wynika przede wszystkim z konieczności ujednolicenia stanu prawnego
dotyczącego obwodów rybackich. Dotychczasowe akty prawne w regionie wodnym Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego były opracowywane i wydawane przez wojewodów przy
starym podziale administracyjnym. Nowe przepisy Prawa wodnego przeniosły kompetencje w
zakresie tworzenia obwodów rybackich z Wojewody na Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej.
Ustanowienie obwodów rybackich wiąże się z wykonaniem praw własności wód.
Dlatego też wszystkie nieruchomości objęte granicami obwodów rybackich mają
uregulowany stan prawny.
Również podstawowym celem podziału publicznych śródlądowych wód
powierzchniowych płynących na obwody rybackie jest ich oddanie rybackiemu
wykorzystaniu, czyli prowadzeniu gospodarki rybackiej, co w ogólności oznacza: chów,
hodowlę, połów oraz sprzedaż ryb, a także odpłatne wydawanie zezwoleń na sportowy połów
ryb w obwodzie. Obwód rybacki powinien, bowiem stwarzać warunki i umożliwiać
prowadzenie przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim, tzw. racjonalnej
gospodarki rybackiej, polegającej (jak wynika z art. 6 ust. 2 obecnej ustawy rybackiej) na
„wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób
nie naruszający interesów uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem
zasobów ryb
w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze
korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa”.
Ustalając zasady i sposób podziału publicznych śródlądowych wód powierzchniowych
płynących na obwody rybackie w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
wzięto pod uwagę następujące przepisy prawa:
• Ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
• Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
• Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
• Ustawę z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody,
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów
żyjących w wodzie,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie operatu rybackiego,
Dotychczasowe rozporządzenia wojewodów o podziale wód płynących na obwody
rybackie,
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
przeprowadzania konkursu ofert o oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego,
Dyrektywę 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej
z dnia 23 października 2000 r. ustalającą ramy działania Wspólnoty w zakresie
polityki wodnej,
Dyrektywę Rady 78/659/WE z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie jakości wód słodkich
wymagających ochrony lub poprawy dla zachowania życia ryb,
Dyrektywę Rady 79/923/WE z dnia 30 października 1979 r. w sprawie jakości wód
wymaganych dla bytowania skorupiaków i mięczaków, oraz przepisy prawa już nie
obowiązującego, ale pomocnego,
Ustawę z dnia 7 marca 1932 r. o rybołówstwie,
Okólnik Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych (Nr Z. Ryb. II – 1/32) z dnia
29 października 1932 r. w sprawie zasad i sposobu podziału wód otwartych na
obwody rybackie,
Pismo okólne Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych (Nr Z. Ryb. II – 1/34 z dnia
3 listopada 1932 r. w sprawie trybu postępowania przy podziale wód otwartych na
obwody rybackie.

Ocena Skutków Regulacji
rozporządzenia Dyrektora RZGW
w sprawie ustanowienia obwodów rybackich w regionie wodnym
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

I.

Cel wprowadzenia rozporządzenia.
Celem wprowadzenia rozporządzenia jest podział publicznych śródlądowych wód

powierzchniowych płynących na obwody rybackie oraz oddanie ich rybackiemu
wykorzystaniu, czyli prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybackiej, co w ogólności oznacza:
chów, hodowlę, połów oraz sprzedaż ryb, a także odpłatne wydawanie zezwoleń na sportowy
połów ryb w obwodzie.

II.

Konsultacje.
Projekt rozporządzenia został przesłany do konsultacji społecznych z następującymi

instytucjami:
1. Pomorska Izba Rolnicza;
2. Zachodniopomorska Izba Rolnicza;
3. Lubuska Izba Rolnicza;
4. Pomorski Urząd Wojewódzki;
5. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki;
6. Lubuski Urząd Wojewódzki;
7. Polski Związek Wędkarski (okręgi: Szczecin, Koszalin, Zielona Góra, Gorzów Wlkp.);
8. Obecni użytkownicy akwenów wchodzących w skład ustanowionych obwodów
rybackich.
Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie internetowej RZGW Szczecin.

III.

Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet
samorządu terytorialnego.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia przyniesie dochód do budżetu państwa

w wysokości łącznych opłat od użytkowników, którzy będą zawierać umowę z Regionalnym
Zarządem Gospodarki Wodnej.

IV.

Wpływ regulacji na rynek pracy.
Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało większego wpływu na rynek pracy.

V.

Wpływ regulacji na środowisko i zdrowie ludzi.
Przedmiotowe rozporządzenie powinno przyczynić się w dalszej perspektywie do

polepszenia środowiska i gospodarki wodnej.

VI.

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie powinny mieć wpływu na

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

VII.

Wpływ regulacji na system i rozwój regionów.
Regulacja powinna przyczynić się do poprawy stanu rybackiej gospodarki śródlądowej i

czystości środowiska wodnego.

