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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

komisyjnego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy o rybactwie 
śródlądowym oraz ustawy - Prawo 
wodne (druk nr 1126). 

 
 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-)Donald Tusk 



Projekt stanowiska Rządu 
do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy – 

– Prawo wodne (druk nr 1126) 
 
 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy – Prawo 
wodne przewiduje nowelizację ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.), poprzez modyfikację regulacji wprowadzonych 
ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1322) w celu prawidłowej realizacji kierunków wytyczonych tą ustawą, oraz proponuje 
wprowadzenie zmiany do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 
145, z późn. zm.) polegające na ustanowieniu nadzoru ministra właściwego do spraw 
rybołówstwa nad działalnością z zakresu rybactwa wykonywaną przez niektóre organy właściwe 
w sprawach gospodarowania wodami. 

Zgodnie z intencją projektodawców zawartą w uzasadnieniu projektu ustawy, 
zaproponowane zmiany mają na względzie wyjaśnienie wątpliwości i uszczegółowienie 
przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym w celu zapewnienia ciągłości i stabilności 
funkcjonowania rybackich użytkowników wód. Powyższe spowodowane jest faktem, iż przepis 
dotyczący prawa pierwszeństwa w zawieraniu umów na rybackie korzystanie z publicznych 
śródlądowych wód powierzchniowych płynących wprowadzony niedawną nowelizacją, zawarty 
w art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o rybactwie śródlądowym, nie jest wykonywany, przy czym właściwe 
organy, odpowiedzialne za jego stosowanie, negują jego poprawność i możliwość realizacji. 
Dlatego też, aby wyeliminować wątpliwości i zastrzeżenia odnośnie do tego przepisu, 
zaproponowano jego doprecyzowanie.  

Art. 1 projektu ustawy zawiera zmiany do ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 
śródlądowym, które dotyczą: 

1. art. 4, w którym wprowadzono zmiany polegające na: 
- wskazaniu w ust. 1 pkt 2, iż uprawnionymi do rybactwa są osoby władające obwodem 
rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem administracji publicznej, nie 
tylko na podstawie art. 13 ust. 3, ale także art. 217 ust. 6 ustawy – Prawo wodne. 
Doprecyzowanie przepisu wynika z faktu, iż racjonalną gospodarkę rybacką w obwodzie 
rybackim, zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym, są zobowiązani prowadzić wszyscy 
uprawnieni do rybactwa, ci którzy użytkują obwody rybackie w efekcie zawarcia umowy 
z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW) w trybie art. 13 ust. 3 oraz 
po zawarciu umowy w trybie  art. 217 ust. 6 ustawy – Prawo wodne, której stroną z mocy prawa 
jest również dyrektor RZGW. 
- zmianie terminu złożenia oświadczenia, zawartego w ust. 4, w którym uprawniony do rybactwa 
powinien poinformować o skorzystaniu z prawa do pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy 
okres. Dotychczasowy termin złożenia oświadczenia wynoszący 30 dni od dnia upływu okresu 
na jaki została zawarta umowa, zastąpiono okresem – do 6 miesięcy przed dniem jej upływu, 
dostosowując go do potrzeb stron tej umowy. Zmiana taka umożliwi użytkownikom rybackim 
zawarcie nowej umowy bez utraty ciągłości prowadzonej gospodarki rybackiej, co ma istotne 
znaczenie dla użytkowników rybackich, szczególnie gdy chcą oni skorzystać ze środków 
finansowych na realizację zadań z zakresu rybactwa wspieranych z funduszy europejskich 



w ramach programów operacyjnych, np. PO Ryby 2007-2013. Dotychczasowy przepis 
ograniczał możliwość uzyskania takiej pomocy, bowiem nie uwzględniał warunku niezbędnego 
do starania się o fundusze, tj. konieczności pozostawania przedmiotu dzierżawy w rękach 
składającego wniosek przez cały czas obowiązywania umowy na dofinansowanie. Ponadto, gdy 
uprawniony do rybactwa nie skorzysta ze swojego prawa i nie złoży oświadczenia w terminie, 
okres 6 miesięcy pozostały do końca trwania umowy, umożliwi przygotowanie konkursu ofert 
i wyłonienie nowego użytkownika rybackiego, dzięki czemu obwód rybacki nie będzie 
pozostawał przez dłuższy okres bez użytkownika rybackiego. 
- doprecyzowaniu, w dodanych ustępach – 5, 6 i 7, zasad prawa pierwszeństwa oraz 
ujednoliceniu umów zawartych w różnych trybach (art. 13 ust. 3 albo 217 ust. 6 ustawy – Prawo 
wodne), na podstawie których prowadzona jest racjonalna gospodarka rybacka w obwodzie 
rybackim, w szczególności przez określenie wysokości obciążeń wynikających z nowych umów. 
Przyjęto, iż koszty jakie ponosić będzie użytkownik rybacki na podstawie nowych umów, nie 
będą niższe od dotychczas ponoszonych nakładów. Zmianie może ulec wysokość 
poszczególnych składników obciążeń, składających się na koszty użytkowania obwodu 
rybackiego, po ich dostosowaniu do nowych, ujednoliconych wytycznych dotyczących umów.  
2. wprowadzenia w przepisie art. 7 ust. 2a możliwości wydawania zezwolenia na amatorski 
połów ryb w obwodzie rybackim także w formie elektronicznej, co ma istotne znaczenie 
ze względu na objętość dokumentu oraz jego dostępność. 
3. przepisów karnych zawartych w  art. 27a i 27b, w których zaproponowano rezygnację 
z obligatoryjnych środków karnych za wykroczenia rybackie na rzecz fakultatywności tych 
środków poprzez wprowadzenie zmiany w ust. 3 i 4 tych artykułów. Proponowane zmiany mają 
na względzie wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących braku możliwości 
zastosowania postępowania mandatowego do wykroczeń wymienionych w art. 27a i 27b ustawy 
o rybactwie śródlądowym z uwagi na brzmienie art. 96 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. – 
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. 
zm.). Różnice interpretacyjne powyższych przepisów powodują rozbieżności w stosowaniu 
postępowania mandatowego przez organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego za wykroczenia z zakresu rybactwa śródlądowego. Zaproponowana zmiana 
przepisów karnych ujednolici stosowanie postępowania mandatowego, co będzie miało 
korzystny wpływ na współpracę Służb, takich jak Policja czy Państwowa Straż Rybacka. 

 W art. 2 projektu ustawy proponuje się, poprzez dodanie ust. 8a i 8b w art. 13 ustawy – 
Prawo wodne, ustanowienie nadzoru ministra właściwego do spraw rybołówstwa 
nad działalnością z zakresu rybactwa wykonywaną przez niektóre organy właściwe w sprawach 
gospodarowania wodami. Organami takimi, zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym oraz 
ustawą – Prawo wodne, są dyrektorzy RZGW oraz Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej (KZGW) uprawnieni do prowadzenia działań w sprawach dotyczących rybackiego 
korzystania do celów rybackich z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych płynących. 
W związku z ustaleniami z Ministrem Środowiska oraz wniesieniem przez środowisko rybackie 
poprawki do projektu ustawy polegającej na wykreśleniu art. 2, proponuje się pozostawienie 
przedmiotowego nadzoru Ministrowi Środowiska.  
 Natomiast w art. 3 zawarto przepis przejściowy, dostosowujący do nowego brzmienia 
przepisu zawartego w  art. 1 pkt 1 lit. b projektu ustawy. Przepis jest niezbędny ze względu 



na proponowaną w art. 4 ust. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym zmianę terminu złożenia 
oświadczenia o skorzystaniu z prawa do pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy okres. 

 Projektowane zmiany mające na względzie usunięcie wątpliwości interpretacyjnych 
przepisów i ich doprecyzowanie, są zasadne i pożądane. Proponowane regulacje nie będą 
powodowały negatywnych skutków finansowych dla użytkowników rybackich oraz dla budżetu 
państwa. Nie będą też miały wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego. W wielu 
sytuacjach przedmiotowe zmiany umożliwią osiągnięcie wymiernych korzyści. Przykładowo, 
doprecyzowanie zasad prawa pierwszeństwa i ujednolicenia umów na podstawie których 
prowadzona jest racjonalna gospodarka rybacka w obwodzie rybackim powinno spowodować 
zmniejszenie ilości spornych kwestii między użytkownikami rybackimi, a dyrektorami RZGW, 
które w sytuacji braku możliwości wyegzekwowania skorzystania przez dotychczasowego 
uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim z prawa pierwszeństwa do zawarcia umowy 
na dalszy okres, przekazywane są do sądu. Mając jednak na względzie, że przepis art. 217 ust. 6 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne nie określa trybu zawierania umowy, a jest 
jedynie przepisem przejściowym, proponuje się wprowadzić drobne poprawki redakcyjne 
w zmienianym w art. 4 w ust. 1 pkt 2 poprzez zastąpienie użytego w tym punkcie określenia 
„w trybie art. 13 ust. 3 albo art. 217 ust. 6 ustawy – Prawo wodne” określeniem ,,o której mowa 
w art. 13 ust. 3 albo art. 217 ust. 6 ustawy – Prawo wodne”. Konsekwencją tej zmiany powinno 
być ujednolicenie terminologii w dodawanych w tym artykule ustępach 6 i 7 poprzez zastąpienie 
użytych w nich określeń „W przypadku gdy dotychczasowa umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 
2, została zawarta w trybie art. 13 ust. 3 – Prawo wodne” określeniem „W przypadku umowy, 
o której mowa w art. 13 ust. 3 – Prawo wodne”, a określenia „W przypadku gdy dotychczasowa 
umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została zawarta w trybie art. 217 ust. 6 – Prawo wodne” 
określeniem „W przypadku umowy, o której mowa w art. 217 ust. 6 – Prawo wodne”. 
 Biorąc powyższe pod uwagę Rząd pozytywnie opiniuje rozwiązania zawarte w poselskim 
projekcie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy – Prawo wodne 
dotyczące regulacji zawartych w ustawie o rybactwie śródlądowym i wnioskuje o ich 
wprowadzenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


