
Nr 10 121 

J1aunormatywnych ' wypłat wynagrOdzeń za okres od d!lia 
, r~tycznia1987 r., z wyjątkiem przepisów § 1: 

l) pkt 2 lit. dl, ' klórv stosuje się począwszy od rozli-
czeń podatku za 1988 r., ' , 

. -2) pkt 3 lit. aLi lit. f), który stęsuje się począwszy od 
dn(a lkwletnia 1937 r.~ 

Poź, 68 i 69 

3) ' pkt 4, który.stos.uje si~poćząwszy od rozliczen po 
datku za 1986 r" 

4) pkt 9 lit. d), kŁóry stosu~ .sięPOCZąW5~y od podżiału 
. zysku za IW'tr, 

Minister Pracy, Plac Spraw ' Socjalnych: S~ Gębala 
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ROZPORZĄDZErlJIE MINISTRA -KłEROWNIKAURZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ, 

z dnia 28 lutego ,1987 r. 
~ • .< 

w sprawie ochrony rybołówstw~ , na' ' Zalewie Szczedilskim. 

Na podstawie art. 2'1 ustawy z dnia , 21 maja ,f963r. ' 
<> rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz: 115c, z 19'70 r. 

. Nr 3, poz. 14 i Ź ,1977 r, Nr 37, poz, 1(3) zarządza się, co 
następuje: 

. ' § 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się 'do rybołów
'st\va, wykonywanego na Zalewie Szczecińskil!l, jeziorże 

' . 'Dąeie oraz na innych "morskich wodach wewnętrznych 
połączonych z , Zalewem Szczecińskim. 

§ 2. i. Zabrania się po.łOW~l , niżej wyszczególnionych 
,gatunków ryb, jeżeli ich długość mierzona od początku 
~glowy do końca naj dłuższego promienia płetwy - ogono
wej, wynosi mniej niż: 

..1) u węgorza (Anguilla anguilla L.) 

J 2) 
.3) , 

,.4) 
,'5) 

6) 

7) 

8) 

li sandacza ,.{Lucioperca lucioperca L.) 

u leszcza (Abramis brama L.) • 

u płoci (Rutiłus rutilus L.) 

li szczupaka (Esox lucius L.) 

u siei (Coregonus lavaretus L.) 
uboleńia (Aspius aspius L.) 

u, certy (Virnba vimba L.) 

- 40 cm, 
~ 40 Cm, 
- 37 cm, 

- 15 clJl, 
-'- 45 cm, 

- 40 cm: 
- 40 cni, 

- 30 cm, 
".9) u lina (Tinca linea L.) , ' - 28 cm, 
10) u suma ' (SiIurus -glanis L.) - 50 cm, 
11} u wzdręgi (Scar<linius erythrophthalmus L.) -,. 17 CnI, ', 

"12) u storni (Platichthys Uesus L.) i gładzicy 
(Platessa platessa L.) - 25 cm, 

13) u pstrąga tęczowego (Salmo gairdneri Rich.) - 30 cm. 

, ,2. Zabrania si~ połowu troci (Salmo trutta m. 
trutta L.), jeżeli długość jej wynosi " mniej niż 40 cm 
,j więc)j niż 80 cm. ' 

, § 3. Zabrania się połowU: 

1) jesiotra (Adpenser sturio t), łososia (Salrńo salar L.) 
- i ciosy (Pelecus cultrdtus ' L.) - w ciągu całego roku, 

2) szczupaka (Ecox lucius L.) - w ciągu 6 tygodni w 
okresie mięQzy l marca a ' ' 15 maja; tertnirt obówią
zywa'ma ' zakazu ustala corocznie Urząd MO'rski w 
Szczecinie w porozumieniu z Morskim Instytute,m Ry
backim. 

§ 4. 1. 'Ryby złówione przypadkowo w okresie 
'ochronnym lub Q wymiaIach 'ochronnych, wydobyte 

, 7.: wody w ' ~tanie sniętym, m9gą być , użyte na potrzeby 
załogi statku w ilości nie przekraczającej l kg z połowu 
dziennega ttdosobę. PozoStała ilo'k tych ryb powinna ' 
być zgłoSiipna Urzędowi Morskj.ęmu w~zecinie i prze- 

',znaczona na €ele wskazane przez ten Urząd., ', 

2. W razie stwierdzenia złowienia ryb o wymiarach 
.ochronnych" których ' ilość , przekracza J()!I/. wagi całegO' 
połowu; ' Urząd Morski' w Szczecinie może zabronić ok re- ' 

sowo połowów w miejsctl złowienia ' bądź nakazać zmia
nę , narzędzi połowu 'lub zmianę ich konstrukcji. 

§ 5. 1. Zabrania się połowu ryo w dągu6 lygodm 
,w okresie mi~dzy 1 kwietnia a 15 czerWca: 

1) na obszarach tarliskowych oraz w 'odległości mniej· 
szef niż 590 metró)V' od granicy tarliska, 

2) na pozostałych' obszarach .w odległości mniejszej niż 
50 meirówod brzegu ~l.ib twardej roślinnosci wodnej. 

2. Termin obowiązywanifl okresu ochronnego ustala 
corocznie UiządMorski w Szczecinie w porozumieniu 
z Morskim Instytutem Rybackim. 

3. Zakaz, o , którym mowa w ust. 1, nie dotyczy po
łowów węgorza sznurami haczykowymi oraz żakami wę
gorzowymi o wysokości pałąków do l metra. , Przy łów 
innych gatunków ryb, z wyjątkiem chwastu rybnego; nfe 
inoże przekraczać 10% wagi zło~ionego węgorza. 

4. ' W okresie ochronnym zabrania' się: 
1) używania do połowów niewodów ciągnionych, przy

włok, włoczków i dryga\~1jc, 
2) koszenia lub usuwania roślinności wodnej oraz wy

dobywaitia lub usuwania mułu, ziemi, piasku, żwiru 
i kamieni na całym obszarze Zaiewu Szczecińskiego, 
z wyjątkiem torów wodnych. 

5. Urząd Morski w Szczecinie po zasięgnięciu' opinii 
,Morskiego Instytutu Rybackiego corocznie ustala po za
kończeniu okresu ochronnego zakaz połowu niewodami 
ciągnionymi~ przywłokaini i włoczkami na , czas określony, 
nie dłuższy jednak niż 7- tygodni. 

§ 6. 1. Ustanawia sie minimalne wymiary oczek sieci 
w narzędziach połowow)'ch : 

1) niewody i przywłoki: 
a) skrzydło - ' 40 , mm, a na długości 30 metrów 

" licząc od matni -30 mm, 
b) matnia w części prze~niej (od skrzydeł) - 30 mm, 

a w częsci końcowej , do 1/4 długości matni 
2~ mm, 

2) wóntpny do połowu okoni i płoci 

3) drygawice - 30 mm, 
4}, włoczki do połowu przynęty: ' 

a) skrzydło - 8 do 12 mm, 
h) matnia -4 do 6 mm, 

30 1?m" 

&) pławnke i wontony dO' po!owu sanddczy 55 mm, 
6) pławnice i wontony do poł'owu 'Jeszczy i tl'oci ' 

'60 mm, 
7) żiiki do.polowu ryb białych: 

a} skrzydło - 30 mm, 
b) ostatnia kom9;ra - 25 mm, 

,8) żaki i inne nar:ż;ędzia do. potOW\l węgorzy '- 14, min. 

/' 
/, 

> • 



. D;i;rtnłk Ustaw Nr tO ""--, 

2.W i1arzędzia"hpol~wlł wymieniol1ych w ~u~l l 
. pkt B, wystawiQnych na głęóokości wiąksz~j niż 3' metry, 
qOpuszc'Za się stosowanie w óśtatniej - komorze tkaniny 
sieciowej owielko&ci 'oczek 10 do 12 mm. · ' . 

3, Porriiaru oczek w narzędziach połowowych dl?' 
konuje~ię w stanie mokrym sieci, mielząc odległości po
między jedenastoma, węzłami wzdłuż plecionki sieci 
i dZieląc '()t!zymaną liczbę przez dziesięć. 

4. ' Urząd Morski w Szczecinie. po uzyskaniu pozy
tywnej opinii Morskiego Instytutu Rybackiego może wy
razić zgodę na używanie narzędzi połowowych o wymiĆ!';' 
rach oczek si~i mniejszych niż określone w ust. l i 2 _ 
jeżeli narzędzia tlO' z uwagi na~Ch szcźegÓlną konstrukcję 
lub rodzaj użytego materiału posiadają selektywność 

. wymaganą zgodnie ż § 2 ~lła określonego gMunku ryb 

§ 7. 1. Do dokonywania połowÓw niewodami; przy
włokami, włoczkami, wontonami, drygawicami oraz żaka
Ińi wystawianymi na głębokości większej niż 3 m W!y: . 
magane jest zez,:"oł~nie Urzędu Morskiego Vf Szczecinie. 

2. Polowy żakami , wystawianymi na głębokOści 
mniejszej . niż 3 m mogą być dokonywane w miejscach 
ustalonych przez Urząd Morski w Szczecinie. Urząd 
Morski w Szczecinie ., ustala długość zestawu . zakÓw i ićh 
ilość na poszcz,ególnych stanowiskach połowowych oraz-'
po zasięgnięciu opinii MOi'skiego Instytutu Rybackiego -
okres eksploatacji. 

3. 'Urząd Morski w Szczecinie może cofnąć zezwole" 
nie, o którym mowa w ust. 1, w razie przekrpczenia 
warunków ustalonych w wydanym zezwoieniu lub zaka
zać połowu iakami w razie niedotrzymania _ustaleń, o któ-
1ych mowa ' w ust. 2. - , ____ o 

§ B. Zabrania się: 

I) przegradzania wód narzędziami połowowymi w spo
sób uniemożliwiający wędrówkęrylf pomiędzy Zale
wem Szczecińskim a morzem lub tzekami,strumie 
niami i kanałami mającymi połączenie z - Zalewem 
Szczecinskim, 

2), połowu ryb metodą trałową. 

3) spławiania narzędzi' połowu z prądem. wody w OKre
sie od 15 marca do 15 maja każdego roku, 

4) stosowani,i didiownicjako . przynęty 
narzędziami haczykowymi, 

5) przewoŻ'enia na " p()kład~ie statku rybackiegd 
połowu, których u~ywanie zabronione' Jest w 
czasie lub miejscu. 

' § . 9. ·W celu ochrony tarlaków, ikry 
nych stadiów ·ryb albo ochrony stada 
określonego gatunku ryb Urząd Morski 
zasięgnięciu opinii Morskiego Instytutu Ryba<;:kiego, 
zabronić na c:zus określony uiywania do połowów nle
których· rodzajów narzędzi połow:owycp ałbo uzależnić 
używanie w określon'ym czasie niektórych rodzajów 
rzędzi połowowych od zmiany ich wymiarów, 
selekty:wności lub .zmian w , spos~bie_ użytkowania. 

§ 10. 1. Ustanawia siE~ następujące stałe rygne 
dy ochronne; . 

l) Zatoka Cicha 
iWolczenica 
53°55'30" N, 

~ 

'2) jezioro Mulnik - na całym . obszarze, 
3) w ujściach rzek Stepnictf i Gowienica 

kreślonym promieniami długości 500 ID W: 
Zatoki Stepnickiej z puilklll leiącego na środku 
łączącej obariaturalne br~egi tijŚć, 

4) akwen położony wzdłuż toru wodnego 
~Szczecin o długości J 000. m od . główek . KanaTu 

, Piastowskiego i szerokości 600 '-ffi - po 300 m och 
osi toru. 
2. Urząd Morski w Szcze.c:;inie może w 

gospodarczo uzasadnionych, -po zasięgnięciu 
skiego Instytutu Rybackiego, zezwolić na 
okresowych połowów w stałych rybn'ych 

'ochro~nych, októryeh mowa w ust. 1.'" 

§" 11. Traci moc rozporządzenie Ministra L:egługi z 
dnia B lipca 1964 r. w sprawie ochrony rybołowstwana 
Zalewie Szczecińskim (Dz. U. Nr 2łł, poz. 182, z 196B -r. 
Nr 4; poz. 26 i i 1971 r., Nr 28, poz. 262). 

§12. Rozporządzenie wchodzi w życie z 
ogłoszenia. 

Minister Kierownik- Urzędu Gospodarki 
A~ 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA \......:. KIER'OWNIKĄ URZĘDU ~OSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 12 marca 1987 r. 

~ . 
. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwaliii.kacji zawodowych członków załóg polskich . statków morskich . 

. Na podstawie art 49 § l . Kodeksu morskiego (Dz. U. 
z 1986 r. Nr 2!l, ROz. 112) ora~ art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
21 majai963 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. Nr 22, 
poz. 115, z 1970 r. Nr 3, poz. 14 i z 1977 r. Nr 37, poz. 163) 
zarządza. się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra - KieroWnika Urzę
du Gospodarki Morskiej z · dnia t7 sierpnia 19B3 r. w 
sprawie kwalifikiicji zawodowych człónkó~ z~lóg pol~ 
skich statków morskich (Dz. U. Nr. 52; poz. (32) , wpro-
wadza się następujące zmiany: -

1), w § S: 

a) ust. 5 otrzymuję brzmienie: 
,,5. Osobyubi'egające się o uzyskanieślopni pfj:· 

cerskiCh łub stopni nieoficerskich sąobówią
zane posiadać waine zaświadczenie o 
szkoleniu w . zakresie indywidualnych łor·h" .. i!r 

ratunkowych. i " . , 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
,,7. Osoby ::-ubiegające się o stopi~ń 

,niarynarztl- i starszego rybaka są 
posiadać świadectwo ratownika;", 


