
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 22. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 lipca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

W myśl ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (DzU 2001 nr 115 poz. 1229) dotąd na hodowców 

ryb nie nakładano opłat za pobór i zrzut wód na potrzeby chowu i hodowli ryb. Jednakże w związku z trwają-

cymi pracami nad nowymi regulacjami właściciele stawów wielkopowierzchniowych zaniepokojeni są pla-

nami wprowadzenia powyższych opłat, a w związku z tym obowiązku instalowania nowych urządzeń, tj. 

liczników poboru wody dla gospodarstw hodowli ryb. 

W moim przekonaniu obawy i sugestie przedstawicieli środowiska rybackiego są uzasadnione. Dotych-

czasowe regulacje są korzystne zarówno dla gospodarki stawowej, jak i środowiska naturalnego. Świadczy 

o tym wysoka pozycja Polski na tle krajów Unii Europejskiej w zakresie powierzchni stawów czy wielkości 

produkcji. Zgadzam się ze stanowiskiem, iż wprowadzenie do projektu ustawy – Prawo wodne zapisów doty-

czących naliczania opłat za pobór wody dla rybaków śródlądowych spowoduje likwidację wielu gospodarstw 

rybackich. Należy podkreślić specyfikę branży, tj. sezonowość sprzedaży, duże ryzyko zagrożeń środowi-

skowych i brak odszkodowań z tytułu utrzymywania dzikich zwierząt, co już na tej płaszczyźnie wiąże się 

z licznymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności, ryzykiem braku zysku etc. 

Nakładanie na rybaków dodatkowych opłat stanowi duże ryzyko, szczególnie dla tak podatnej na trudno-

ści gospodarki stawowej. Konieczne jest także podkreślenie wagi zrównoważonego funkcjonowania gospo-

darstw dla zabezpieczenia siedlisk wielu zwierząt wodnych. Można domniemywać, że właściciele tego typu 

gospodarstw podejmą także próby poszukiwania oszczędności, np. poprzez chemizację, niosącą ze sobą za-

grożenie dla bioróżnorodności siedlisk stawowych. 

Z wprowadzeniem wskazanych w projekcie poprawek wiąże się wiele niedogodności, w związku z czym 

tylko wybrane aspekty pozwoliłem sobie wskazać w powyższym oświadczeniu.  

Zwracam się z prośbą do Pana Ministra o przedstawienie stanowiska dotyczącego ryzyka negatywnych 

następstw wynikających z wprowadzenia planowanych poprawek. 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 

 
 


