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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. 
 

o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym  
 

(druk nr 413) 

 
 
USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.) 

Art. 4. 
1. Do chowu, hodowli lub połowu ryb: 

1) uprawniony jest: 
a) władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu 

lub hodowli ryb i usytuowanym na publicznych śródlądowych wodach 
powierzchniowych płynących, 

[b) właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod 
wodami, do których stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 4 ustawy - Prawo 
wodne,] 

<b) właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod 
wodami, do których stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą – Prawo wodne”,> 

c) właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi 
urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli 
ryb, 

[2) w obwodzie rybackim uprawniony jest organ administracji publicznej wykonujący 
uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego albo osoba 
władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem 
administracji publicznej] 

<2) w obwodzie rybackim uprawniony jest organ administracji publicznej 
wykonujący uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego 
albo osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z 
właściwym organem administracji publicznej na podstawie art. 13 ust. 3 albo 
umowy, o której mowa w art. 217 ust. 6 ustawy – Prawo wodne> 

- zwani dalej "uprawnionymi do rybactwa". 
2. (uchylony). 
[3. Po upływie okresu na jaki została zawarta umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, osobie 

będącej stroną dotychczasowej umowy przysługuje prawo pierwszeństwa w zawarciu 
umowy na dalszy okres. 
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4. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 3, powinna złożyć oświadczenie o skorzystaniu 
ze swojego prawa w terminie 30 dni od dnia upływu okresu na jaki została zawarta 
umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2.] 

<3. Uprawnionemu do rybactwa na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
przysługuje prawo pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy okres.  

4. Uprawniony do rybactwa, o którym mowa w ust. 3, powinien złożyć oświadczenie o 
skorzystaniu ze swojego prawa w terminie do 6 miesięcy przed dniem upływu 
okresu, na jaki została zawarta umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2.> 

<5. Jeżeli uprawniony do rybactwa, o którym mowa w ust. 3, złoży w terminie 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, organ administracji publicznej wykonujący 
uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego zawiera z tym 
uprawnionym umowę, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy – Prawo wodne.  

6. W przypadku gdy dotychczasowa umowa została zawarta na podstawie art. 13 ust. 3 
ustawy – Prawo wodne, określona w umowie, o której mowa w ust. 5, stawka opłaty 
rocznej za użytkowanie obwodu rybackiego oraz równowartość nakładów rzeczowo-
finansowych na zarybienia nie ulegają zmianie.  

7. W przypadku gdy dotychczasowa umowa została zawarta w związku z art. 217 ust. 6 
ustawy – Prawo wodne, określone w umowie, o której mowa w ust. 5:  

1) stawka opłaty rocznej za użytkowanie obwodu rybackiego jest ustalana w 
wysokości równej maksymalnej stawce opłaty rocznej za 1 ha powierzchni 
obwodu rybackiego, uwzględniającej rybacki typ wody i jej położenie;  

2) nakłady rzeczowo-finansowe na zarybienia odpowiadają równowartości czynszu 
dzierżawnego oraz nakładów rzeczowo-finansowych określonych w 
dotychczasowej umowie, wyliczonych na podstawie średniej rocznej z ostatnich 
3 lat trwania tej umowy, pomniejszonych o opłatę roczną.> 

 
Art. 7. 

1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym 
dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb 
na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. 

1a. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których 
zostały pozyskane. 

2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do 
takiego połowu, zwany dalej "kartą wędkarską" lub "kartą łowiectwa podwodnego", a 
jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto 
jego zezwolenie. 

[2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydawany przez 
uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki 
uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa 
wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie 
rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, 
miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia 
rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku, określać 
sposób prowadzenia tego rejestru.] 
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<2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydany w 
postaci papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie 
rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb 
ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia 
racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w 
szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu 
ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru 
amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku – określać 
sposób prowadzenia tego rejestru.> 

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą 
one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej 
taką kartę. 

4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni 
cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego są także zwolnione 
osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach 
przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do 
rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach. 

5. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym 
egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją 
egzaminacyjną, o której mowa w ust. 7a. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione 
osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa. 

6. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego 
wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat. 

7. Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której 
wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania. 

7a. Uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której 
statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu 
ryb, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 21 pkt 2. Za przeprowadzenie 
egzaminu organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów jego 
przeprowadzenia. 

7b. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba, która: 
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony oraz połowów ryb; 
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne 

wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o 
rybołówstwie, przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub 
przepisom o ochronie zwierząt. 

8. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb 
może pobierać opłatę w wysokości przez siebie ustalonej. 

 
Art. 27a. 

1. Kto: 
1) dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając przy sobie 

upoważnienia, o którym mowa w art. 5, 
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2) dokonując amatorskiego połowu ryb: 
a) nie posiada przy sobie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego lub 

używa tej karty mimo sądowego orzeczenia o odebraniu karty wędkarskiej lub 
karty łowiectwa podwodnego, 

b) nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bądź nie stosuje się do 
warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli 
zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia, 

3) dokonuje połowu ryb z naruszeniem art. 7 ust. 1a, 
4) narusza przepis art. 16 lub przepisy wydane na podstawie art. 21 pkt 4, nie 

oznakowując obrębu hodowlanego albo ochronnego lub niewłaściwie je 
oznakowując, lub nie będąc do tego uprawnionym, umieszcza takie oznakowanie lub 
niszczy oznakowanie obrębu hodowlanego albo ochronnego, 

5) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 2 wstępuje do obrębu hodowlanego 
bez uzgodnienia terminu, miejsca lub sposobu wejścia do obrębu hodowlanego z 
uprawnionym do rybactwa w tym obrębie albo wstępuje do obrębu hodowlanego 
niezgodnie z tymi uzgodnieniami, 

6) dokonuje połowu ryb, wykorzystując do tego sprzęt pływający niezarejestrowany lub 
nieoznakowany albo oznakowany niezgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 21 
pkt 4, 

7) dokonuje amatorskiego połowu ryb z naruszeniem art. 20 ust. 6 
- podlega karze grzywny albo karze nagany. 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie i 
pomocnictwo w popełnieniu czynu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3-7. 

[3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o 
ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.] 

<3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd może orzec o podaniu 
orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.> 

4. [W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, 
odpowiednio:] <W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd może 
dodatkowo orzec, odpowiednio:> 

1) na rzecz pokrzywdzonego: 
a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub 
b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do 

dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb; 
2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub 

były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących 
bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do rybactwa; 

3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej 
przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu 
złożenia przez osobę ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym. 

5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy 
organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego. 
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6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również 
przedmiotów niestanowiących własności sprawcy. 

7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym 
przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 
Art. 27b. 

1. Kto: 
1) dokonując połowu ryb, narusza zakaz określony w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 lub 11-13, 
2) dokonując amatorskiego połowu ryb: 

a) używa podrywki wędkarskiej niezgodnie z art. 7 ust. 1, 
b) narusza zakaz określony w art. 10 ust. 1 pkt 2, 
c) narusza zakaz określony w art. 17 ust. 7, 

3) narusza określone w art. 2 ust. 1 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 
2 warunki chowu, hodowli lub połowu organizmów żyjących w wodzie innych niż 
ryby, 

4) dokonuje zarybień niezgodnie z art. 4b ust. 1, 
5) nie stosuje się do nakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, 
6) dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając dokumentu 

stwierdzającego upoważnienie, o którym mowa w art. 5, 
7) narusza przepis art. 20 ust. 1, 4 lub 5 

- podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 200 zł. 
2. Karę, o której mowa w ust. 1, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie i 

pomocnictwo w popełnieniu czynu, o którym mowa w ust. 1. 
[3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o 

ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.] 
<3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd może orzec o podaniu 

orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.> 
4. [W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, 

odpowiednio:] <W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd może 
dodatkowo orzec, odpowiednio:> 

1) na rzecz pokrzywdzonego: 
a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub 
b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do 

dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb; 
2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub 

były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących 
bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do rybactwa; 

3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej 
przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu 
złożenia przez osobę ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym. 
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5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy 
organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego. 

6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również 
przedmiotów niestanowiących własności sprawcy. 

7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1, następuje w trybie przewidzianym 
przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

 


