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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z racji wagi problemu i ważnego interesu społecznego zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o zbada-

nie realizacji umowy dzierżawy zawartej między RZGW Warszawa a Gospodarstwem Rybackim PZW w
Suwałkach pod kątem rabunkowej gospodarki rybackiej.

Lokalne koła wędkarskie oraz lokalne samorządy powiatu piskiego od dłuższego czasu zgłaszają informa-
cje o tym, iż PZW Suwałki prowadzi nadmierne i niezgodne z warunkami umowy odłowy ryb na terenie po-
wiatu piskiego. Taki stan rzeczy skutkuje pogłębiającym się spadkiem populacji wielu gatunków ryb. Wędka-
rze zarzucają Gospodarstwu Rybackiemu nadmierną liczbę przestaw rybackich oraz odłowów sieciami. We-
dług informacji przekazanych przez wędkarzy często zdarzają się również odłowy w czasie tarła. Taki stan
rzeczy drastycznie wpływa na sytuacje społeczną i gospodarczą regionu Warmii i Mazur. Wiele podmiotów
gospodarczych działających na tym terenie bezpośrednio wiąże swoją działalność z walorami turystycznymi,
a najważniejszym z nich są jeziora.

Kolejna kwestia zgłaszana przez tutejsze środowiska wędkarskie to decyzja starosty piskiego w sprawie
zgody na przegrodzenia cieków wodnych i stawiania sieci rybackich (ROŚ.6174.1.2011 z dnia 22 listopada
2011 r.). Wędkarze podnoszą, iż niniejsza decyzja jest niezgodna z prawodawstwem polskim i unijnym. Za-
rzucają jej niezgodność m.in. z:

− dyrektywą nr 1100/2007 z 18 września 2007 r. ustanawiającą środki służące odbudowie zasobów węgo-
rza europejskiego,

− „Planem gospodarowania zasobami węgorza w Polsce” opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi,

−  ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
−  rozporządzeniem 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.
Uprzejmie prosimy o wnikliwe zbadanie przedstawionych problemów.
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