Uzasadnienie
do Rozporządzenia Nr 4/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

Wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu Nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia
obwodów rybackich, wydanego na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471), wynika z potrzeby połączenia
niewielkich obwodów rybackich w obwody większe i bardziej atrakcyjne dla potencjalnych
użytkowników rybackich. Utworzenie większych obwodów umożliwi lepsze wykorzystanie
produkcyjnych możliwości wód oraz ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej
przyszłemu użytkownikowi rybackiemu. Połączenie mało atrakcyjnych obwodów rybackich
w większe, stosownie do wymogów § 13 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 138, poz. 1559, z późn.
zm.), wymusza zmianę numeracji obwodów rybackich położonych w zlewni rzeki Tywa.
Powyższa zmiana nie spowoduje dezorganizacji, ze względu na fakt, że umowy dzierżawy na
niektóre wody znajdujące się w ramach łączonych obwodów rybackich wygasają a sam fakt
wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2011 r. dodatkowo
powinien spowodować łatwość przejścia na nową numerację obwodów w zlewni rzeki Tywa
dla obwodów posiadających użytkownika rybackiego.
Przedmiotowe zmiany dotyczą Załącznika do ww. rozporządzenia, z uwzględnieniem zmian
dokonanych w tym Załączniku rozporządzeniem Nr 5/2008, Nr 7/2009, Nr 1/2010 oraz Nr
2/2010, zwanego dalej Załącznikiem.
Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:
W § 1 pkt 1 rozporządzenia poz. I.12.1. otrzymuje nowe brzmienie z uwagi na fakt połączenia
ze sobą trzech kolejnych obwodów rybackich: obwodu rybackiego Jeziora Strzeszowskie na
rzece Tywa – nr 1 (dotychczasowa poz. I.12.1), obwodu rybackiego Jeziora Leśne (Grzybno)
na rzece Tywa – nr 2 (dotychczasowa poz. I.12.2) oraz obwodu rybackiego Jeziora
Grodziskie (Zamkowe) na rzece Tywa – nr 3 (dotychczasowa poz. I.12.3), w celu zwiększenia
atrakcyjności utworzonego w ten sposób obwodu rybackiego. Obwód rybacki położony jest
na terenie gminy Trzcińsko Zdrój, Banie i Chojna w woj. zachodniopomorskim
W § 1 pkt 2 rozporządzenia uchyla się poz. I.12.2. Załącznika z uwagi na fakt, iż obwód
rybacki Jeziora Leśne (Grzybno) na rzece Tywa – nr 2 zostaje zniesiony, a jego składniki
włącza się do obwodu rybackiego Jeziora Strzeszowskie na rzece Tywa – nr 1.
W § 1 pkt 3 rozporządzenia uchyla się poz. I.12.3. Załącznika ze względu na fakt włączenia
składników zniesionego obwodu rybackiego Jeziora Grodziskie (Zamkowe) na rzece Tywa –
nr 3 do obwodu rybackiego Jeziora Strzeszowskie na rzece Tywa – nr 1.
W § 1 pkt 4 rozporządzenia dotychczasowa poz. I.12.4. Obwód rybacki rzeki Tywa – nr 4
otrzymuje nową nazwę z powodu zmiany numeracji obwodu. Obecna nazwa poz. I.12.4.
brzmi więc - obwód rybacki rzeki Tywa – nr 2. Powyższa zmiana została dokonana w
związku usunięciem określonych w dotychczasowych pozycjach I.12.2 i I.12.3 obwodów
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rybackich na rzece Tywa posiadających dotychczas kolejno numery obwodów na rzece Tywa
2 i 3. Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie połowu ryb oraz
warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ustanawiając
obwód rybacki należy nadać mu kolejny numer obwodu rybackiego z biegiem wody, przy
czym jeżeli akwen zostaje podzielony na więcej niż jeden obwód rybacki, każdy z nich
otrzymuje kolejny numer w porządku rosnącym.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Banie i Chojna w woj. Zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 5 rozporządzenia poz. I.12.5. otrzymuje nowe brzmienie ze względu na fakt
połączenia ze sobą trzech obwodów rybackich: obwodu rybackiego Jeziora Swobnickie
(Długie) na rzece Tywa – nr 5 ( dotychczasowa poz. I.12.5), obwodu rybackiego Jeziora
Święte na rzece Tywa – nr 6 (poz. I.12.6) oraz obwodu rybackiego Jeziora Górne (Zielone) na
cieku Dopływ z jeziora Górnego uchodzącym do Jeziora Swobnickie (Długie) – nr
1(poz.I.12.8a), w celu zwiększenia atrakcyjności utworzonego w ten sposób obwodu
rybackiego. Ponadto utworzony w ten sposób obwód rybacki, zgodnie z przepisem § 13 ust. 1
pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia otrzyma kolejny numer z biegiem wody w porządku
rosnącym. Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Banie w woj. zachodniopomorskim
W § 1 pkt 6 rozporządzenia uchyla się poz. I.12.6. Załącznika z uwagi na fakt, iż obwód
rybacki Jeziora Święte na rzece Tywa – nr 6 zostaje zniesiony, a jego składniki włącza się do
obwodu rybackiego Jeziora Swobnickie (Długie) na rzece Tywa – nr 3.
W § 1 pkt 7 rozporządzenia poz. I.12.7. Obwód rybacki rzeki Tywa – nr 7 otrzymuje nową
nazwę z powodu zmiany numeracji tego obwodu dokonanej w związku usunięciem trzech
poprzednich obwodów rybackich na rzece Tywa – obecna nazwa obwodu określonego w poz.
I.12.7 brzmi - Obwód rybacki rzeki Tywa – nr 4, co jest zgodne z przepisem § 13 ust. 1 pkt 2
lit. a rozporządzenia w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych
organizmów żyjących w wodzie.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Banie w woj. Zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 8 rozporządzenia poz. I.12.8. Obwód rybacki rzeki Tywa – nr 8 otrzymuje nową
nazwę z powodu zmiany numeracji tego obwodu dokonanej ze względu na fakt usunięcia
trzech poprzednich obwodów rybackich– obecna nazwa obwodu określonego w poz. I.12.8
brzmi - obwód rybacki rzeki Tywa – nr 5. Powyższa zmiana jest podyktowana przepisem § 13
ust. 1 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Gryfino i Banie w woj. Zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 9 rozporządzenia uchyla się poz. I.12.8a. Załącznika ze względu na fakt włączenia
składników zniesionego obwodu rybackiego Jeziora Górne (Zielone) na cieku Dopływ z
jeziora Górnego uchodzącym do Jeziora Swobnickie (Długie) – nr 1 do ustanowionego
niniejszym rozporządzeniem obwodu rybackiego Jeziora Swobnickie (Długie) na rzece Tywa
– nr 3.
W § 1 pkt 10 rozporządzenia po poz. III.6.27. Załącznika dodaje się poz. III.6.27a. z uwagi
na ustanowienie na publicznych śródlądowych wodach płynących Obwodu rybackiego
Jeziora Ostrowieckie (Ostrowiec) na rzece Kosierzewka uchodzącej do rzeki Reknica – nr 1.
W wyniku przeprowadzonego w dniu 27 kwietnia 2010 r. rozpoznania terenowego i
sporządzonej przez uprawnionego hydrologa dr inż. Zbigniewa Mrozińskiego opinii
hydrologicznej wykazano istnienie naturalnego, suchego koryta cieku, historycznie
wypływającego z jeziora Ostrowieckiego (Ostrowiec), nie prowadzącego wody na skutek
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wykonanego „obejścia” odprowadzenia wód z jeziora – rowem melioracji szczegółowej oraz
rowu melioracyjnego odprowadzającego obecnie wody z jeziora Ostrowieckiego (Ostrowiec)
prowadzącego przejętą wodę w kierunku naturalnego odpływu z jeziora w odległości ok. 1
km od jeziora. W opinii podkreślono, iż wykonane ww. rowem obejście odprowadzenia wód
urządzeniem wodnym – rowem, nie może stanowić o braku odpływu z tego jeziora w sposób
naturalny. W chwili obecnej odprowadzenie następuje rowem wskazanym na rzędnej niższej
niż dno historycznego naturalnego odpływu. Historycznie natomiast (przed wykonaniem ww.
urządzenia) poziom wody w jeziorze układał się na wyższej rzędnej, natomiast odpływ z
jeziora Ostrowieckiego (Ostrowiec) następował ciekiem naturalnym, którego koryto
zachowało się w niezmienionym kształcie. Ponadto założono, iż w przypadku likwidacji
urządzenia wodnego - rowu, stan jeziora powróci do stanu poprzedniego i odpływ
następować wówczas będzie jedynie omawianym korytem naturalnym. W związku z
powyższym należy stwierdzić, że jezioro Ostrowieckie (Ostrowiec) posiada naturalny
odpływ, którego wody zostały przejęte rowem. Zatem ww.. opinia wykazała, że spełnione są
kryteria ustanowione przepisem art. 5 ust. 3 pkt 1 b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (t.j.: Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) i w sposób jednoznaczny
uznaje, że wody Jeziora Ostrowieckie (Ostrowiec) są płynące. W związku z tym na wodach
przedmiotowego jeziora ustanawia się obwód rybacki Jeziora Ostrowieckie (Ostrowiec) na
rzece Kosierzewka uchodzącej do rzeki Reknica - nr 1.
Wymieniony obwód rybacki dopisano w układzie zgodnym z układem hydrograficznym.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Malechowo w woj. zachodniopomorskim
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Ocena skutków regulacji
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie:
1) użytkownicy obwodów rybackich,
2) organy administracji publicznej;
2. Konsultacje.
Projekt rozporządzenia został przesłany do konsultacji społecznych z następującymi
instytucjami:
Pomorski Urząd Wojewódzki (Biuro Wojewody);
Zachodniopomorski Urząd wojewódzki (Wydział Środowiska i Łowiectwa);
Lubuski Urząd Wojewódzki (Biuro Wojewody);
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.;
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku;
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie;
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wlkp.;
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Środowiska, Rolnictwa i
Zasobów Naturalnych);
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Rolnictwa i Ochrony
Środowiska);
Urząd Marszałkowski województwa Lubuskiego (Departament Rolnictwa, Środowiska i
Rozwoju Wsi);
Zarząd Melioracji i urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku;
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie;
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze;
Pomorska Izba Rolnicza;
Zachodniopomorska Izba Rolnicza;
Lubuska Izba Rolnicza;
Polski Związek Wędkarski (Okręgi: Szczecin, Koszalin, Zielona Góra, Gorzów Wlkp.,
Słupsk);
Główni użytkownicy akwenów wchodzących w skład ustanowionych obwodów rybackich;
Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie internetowej RZGW Szczecin pod
adresem: http://www.szczecin.rzgw.gov.pl/projekty-rozporzadzen.
3. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet samorządu
terytorialnego.
Nowelizacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżet samorządu terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Nowelizacja rozporządzenia nie będzie miała większego wpływu na rynek pracy. Z mało
atrakcyjnych dotychczasowych sześciu obwodów rybackich, tworzy się dwa bardziej
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atrakcyjne obwody rybackie, zmniejszając jednak ilość potencjalnych użytkowników
rybackich o dwóch.
5. Wpływ regulacji na środowisko i zdrowie ludzi.
Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia powinna przyczynić się w dalszej
perspektywie do polepszenia stanu środowiska i gospodarki wodnej.
6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki.
Regulacje zaproponowane w projekcie nowelizacji rozporządzenia nie powinny mieć
wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
7. Wpływ regulacji na system i rozwój regionów.
Nowelizacja powinna przyczynić się do poprawy stanu rybackiej gospodarki śródlądowej
i czystości środowiska wodnego.
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