Kompetencje Samorządu Województwa w zakresie rybactwa
1. Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 189, poz. 1471, ze zm.). „Oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim dokonuje marszałek
województwa na podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej
oraz programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na 5 lat.” oraz w związku
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r., w sprawie
oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. z 2003
r. Nr 180, poz. 1765, ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30
września 2003 r., w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa
(Dz. U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1766, ze zm.).

Wymagane dokumenty
umowa na podstawie, której użytkowany jest obwód rybacki (umowa dzierżawy)
aktualny pozytywnie zaopiniowany operat rybacki
księgi gospodarcze
zestawienia roczne
protokoły połowu ryb i raków (wraz z podaniem cen poszczególnych gatunków ryb
i raków – obowiązujących w danym okresie)
protokoły zarybień (wraz z podaniem cen materiału zarybieniowego – obowiązujących
w danym okresie, świadectwa zdrowotności oraz dowody zakupu)
zezwolenia wydane na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o rybactwie śródlądowym
(jeśli takie były wydane)
inne dokumenty dotyczące zgodności gospodarki rybackiej z założeniami w zakresie
ochrony ryb zawartymi w operacie rybackim lub programie ochrony i odbudowy
zasobów ryb

2. Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie
śródlądowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 189, poz. 1471, ze zm.). „W szczególnie uzasadnionych wypadkach, a zwłaszcza do celów
zarybieniowych, hodowli, ochrony zdrowia ryb oraz do celów naukowo-badawczych,
marszałek województwa może, w drodze decyzji administracyjnej, zezwalać na odstępstwo
od zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, a także
na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych.”

Wymagane dokumenty
wniosek do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawierający pełną
nazwę uprawnionego do rybactwa wraz z danymi adresowymi
operat rybacki dla obwodu rybackiego (którego ma dotyczyć zezwolenie)
umowa dzierżawy obwodu rybackiego
miejsca pozyskania tarlaków
gatunki i ilości ryb będące celem połowu
termin połowu od – do
rodzaj stosowanego sprzętu połowowego
sposób postępowania z rybami po pozyskaniu produktów płciowych
pełną nazwę wylęgarni, w której będzie inkubowana ikra, oraz planowane miejsce
wprowadzenia do wód uzyskanego materiału zarybieniowego
Opłaty
Opłata skarbowa od wydania zezwolenia – 82,00 zł., na rachunek Urzędu Miasta
w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799, oryginał wpłaty należy
dołączyć do wniosku.

3. Ustanawianie obrębów hodowlanych
Podstawa prawna
Art. 15 ust. 2b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 189, poz. 1471, ze zm.). „Obręb hodowlany ustanawia marszałek województwa, w drodze
decyzji administracyjnej, na wniosek uprawnionego do rybactwa, który prowadzi działalność
w zakresie chowu i hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb, w rozumieniu przepisów
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.”

Wymagane dokumenty
wniosek do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawierający pełną
nazwę uprawnionego do rybactwa wraz z danymi adresowymi
dane dotyczące obiektu stawowego(powierzchnia stawów ogroblowana i lustra wody
(w hektarach), ilość stawów), lub powierzchnia innych akwenów
prawomocne pozwolenie wodno-prawne
aktualny wypis z rejestru gruntów
dwie czytelne mapy terenu, na którym znajduje się obiekt

w przypadku wniosku o ustanowienie obrębu hodowlanego będącego częścią obwodu
rybackiego kopię umowy zawartej z uprawnionym do rybactwa
zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające aktualny wpis
do rejestru hodowców ryb (zaświadczenie o nadzorze weterynaryjnym)
Opłaty
Opłata skarbowa od decyzji – 10,00 zł., na rachunek Urzędu Miasta w Banku
Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799, oryginał wpłaty należy dołączyć
do wniosku.
4. Znoszenie obrębów hodowlanych
Podstawa prawna
Art. 15 ust. 2c ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 189, poz. 1471, ze zm.). „Obręb hodowlany znosi marszałek województwa, w drodze
decyzji administracyjnej, na wniosek uprawnionego do rybactwa albo z urzędu, jeżeli
uprawniony do rybactwa, o którym mowa w ust. 2b, trwale zaprzestał prowadzenia w obrębie
hodowlanym działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu
ryb.”

Wymagane dokumenty
wniosek do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawierający pełną
nazwę uprawnionego do rybactwa wraz z danymi adresowymi
Opłaty
Opłata skarbowa od decyzji – 10,00 zł., na rachunek Urzędu Miasta w Banku
Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799, oryginał wpłaty należy dołączyć
do wniosku
5. Ustanawianie obrębów ochronnych
Podstawa prawna
Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 189, poz. 1471, ze zm.). „Obręby ochronne ustanawia lub znosi zarząd województwa,
w drodze uchwały, z urzędu lub na wniosek uprawnionego do rybactwa lub właściwego
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Obręb ochronny ustanawia się na czas
nieokreślony lub określony.”

Wymagane dokumenty
wniosek do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawierający pełną nazwę
uprawnionego do rybactwa wraz z danymi adresowymi
aktualny, pozytywnie zaopiniowany operat rybacki
umowę dzierżawy obwodu rybackiego na obszarze którego miałby zostać
ustanowiony/zniesiony obręb ochronny
dwie czytelne mapy terenu, z zaznaczeniem miejsca planowanego obrębu ochronnego
lub miejscem, w którym znajduje się aktualnie obręb ochronny
inne wyjaśnienia lub dokumenty potwierdzające zasadność ustanowienia
lub zniesienia obrębu ochronnego oraz wpływ tych działań na prowadzenie
racjonalnej gospodarki rybackiej
Opłaty - nie dotyczy
6. Zwalnianie od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 189, poz. 1471, ze zm.). „Marszałek województwa w wyjątkowo uzasadnionych
przypadkach, a zwłaszcza w razie zanieczyszczenia wód uniemożliwiającego chów lub
hodowlę ryb, może, w drodze decyzji administracyjnej wydanej po zasięgnięciu opinii
właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zwolnić od obowiązku,
o którym mowa w ust. 1 (dotyczy to prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej), lub
uznać zbiornik wodny za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na
czas określony.”
Wymagane dokumenty
wniosek do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawierający pełną
nazwę uprawnionego do rybactwa wraz z danymi adresowymi
umowę dzierżawy obwodu rybackiego
operat rybacki
dokumenty potwierdzające zanieczyszczenie wód uniemożliwiające chów
lub hodowlę ryb, lub inne dokumenty wskazujące na zaistniałe zmiany
uniemożliwiające prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej

Opłaty
Opłata skarbowa od decyzji – 10,00 zł., na rachunek Urzędu Miasta w Banku
Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799, oryginał wpłaty należy dołączyć
do wniosku

7. Wydawanie zaświadczeń o wynikach ocen wypełniania przez uprawnionych
do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej
Podstawa prawna
§ 7 ust. 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. Nr 27,
poz. 181)
Wymagane dokumenty
wniosek do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawierający pełną
nazwę uprawnionego do rybactwa wraz z danymi adresowymi
Opłaty
Opłata skarbowa od decyzji – 17,00 zł., na rachunek Urzędu Miasta w Banku
Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799, oryginał wpłaty należy dołączyć
do wniosku
8. Inne kompetencje samorządu województwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 189, poz. 1471, ze zm.). „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu ochrony ryb
i zapewnienia rybom możliwości odbycia tarła:
1) marszałek województwa może, w drodze decyzji administracyjnej, zobowiązać :
a) użytkownika wód do umożliwienia swobodnego przepływu ryb, jeżeli przepływ taki
nie jest możliwy z przyczyn zależnych od tego użytkownika,
b) uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim do zawieszenia połowu ryb niektórych
gatunków, z użyciem wybranych rybackich narzędzi i urządzeń połowowych
- w określonych wodach i na czas niezbędny do zapewnienia rybom ochrony i możliwości
odbycia tarła,
2) zarząd województwa może, w drodze uchwały, wskazać miejsce i czas, w którym
obowiązuje całkowity albo częściowy zakaz uprawniania amatorskiego połowu ryb.”.

