
Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 30. posiedzeniu Senatu 
w dniu 4 kwietnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca 

Szanowny Panie Ministrze! 
Reprezentując osoby, którym zależy na dobrym zarządzaniu polską przyrodą, zwracam się z zapytaniem 

dotyczącym podpisywania umów na rybackie korzystanie z wód. 
Informacje o tym, jak długo trwają umowy dotyczące obwodów rybackich, nie są dostępne dla każdego. 

Należy zwrócić się do regionalnego zarządu gospodarki z wnioskiem o udostępnienie danych o konkretnym 
obwodzie, uiścić opłatę i czekać na odpowiedź. 

Wiem, że co najmniej jedna taka umowa została podpisana na trzydzieści lat i dotyczy obwodu rybackiego 
z kilkunastoma jeziorami, ciekiem i jego dopływami. Okres trzydziestu lat w stosunku do przeciętnego trwa-
nia ludzkiego życia to niezwykle długi czas. Wiele osób, które mogłyby zdecydowanie lepiej zagospodaro-
wać dany obwód, nie będzie miało na to szans lub po prostu zrezygnuje z takiego pomysłu, by zająć się 
czymś innym. 

Wiadomo, że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym to dyrektor 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej ustanawia i znosi obwody rybackie w drodze rozporządzenia. To 
jednak doprowadza do sytuacji, że jedynie majętne organizacje lub przedsiębiorstwa dysponujące dużym 
kapitałem mogą sobie pozwolić na wystartowanie w konkursach ofert. Tworzenie monopolistów zarządzają-
cych na przykład dwustoma jeziorami przez okres trzydziestu lat nie jest jednak egzemplifikacją gospodarki 
rynkowej. Cena kart wędkarskich na pojedyncze jezioro wynosi około 200 zł, ale w takim wypadku dla mo-
nopolisty nie stanowi to żadnego problemu. 

Możliwe jest, że osoba, którą byłoby stać na zostanie użytkownikiem pojedynczego jeziora, mogłaby le-
piej o nie zadbać niż organizacja lub stowarzyszenie, które ma pieczę nad kilkunastoma jeziorami i stawami 
przez kilkadziesiąt lat. 

W związku z tym wszystkim proszę o informację, czy istnieje możliwość wprowadzenia zmian, które 
ograniczyłyby ten okres i pozwoliłyby na zawieranie umów zarówno na jedno lub dwa jeziora, jak i cały ob-
wód rybacki. 

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


