
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwiet-
nia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 750, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zasady i zakres oceny
wype∏niania przez uprawnionego do rybactwa obo-
wiàzku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej
w obwodzie rybackim.

§ 2. Ocena wype∏niania przez uprawnionego do ry-
bactwa obowiàzku prowadzenia racjonalnej gospo-
darki rybackiej w obwodzie rybackim, zwana dalej
„ocenà”, obejmuje sprawdzenie:

1) posiadania przez uprawnionego do rybactwa:

a) umowy, na podstawie której w∏ada obwodem
rybackim,

b) aktualnego, pozytywnie zaopiniowanego ope-
ratu rybackiego;

2) wype∏nienia przez uprawnionego do rybactwa
obowiàzku udokumentowania dzia∏aƒ zwiàzanych
z prowadzonà gospodarkà rybackà;

3) zgodnoÊci:

a) dokonanego przez uprawnionego do rybactwa
po∏owu ryb lub raków z zezwoleniem, o którym
mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 kwiet-
nia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym, zwanej
dalej „ustawà”,

b) pozyskania przez uprawnionego do rybactwa
materia∏u biologicznego od ryb obj´tych wy-
miarem lub okresem ochronnym z zezwole-
niem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy,

c) przechowywania i wprowadzania do obrotu
przez uprawnionego do rybactwa pozyskanej
ikry i z∏owionych ryb z zezwoleniem, o którym
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy;

4) zgodnoÊci:

a) rodzaju, iloÊci, wartoÊci i miejsca pochodzenia
materia∏u zarybieniowego, który uprawniony
do rybactwa wprowadzi∏ do wód obwodu ry-
backiego,

b) sposobów i warunków odtwarzania przez
uprawnionego do rybactwa eksploatowanych
zasobów raków i ryb z gatunków w´drownych
dla gatunków zagro˝onych na skutek pogarsza-
jàcych si´ warunków rozrodu naturalnego
w wodach obwodu rybackiego,

c) sposobów regulowania przez uprawnionego do
rybactwa wielkoÊci i struktury populacji ryb dra-
pie˝nych i ryb karpiowatych w jeziorach i in-
nych zbiornikach wodnych,

d) rodzaju i zakresu zabiegów ochronnych wyko-
nanych przez uprawnionego do rybactwa w ce-
lu ochrony zasobów raków i ryb lub poprawy
warunków ich bytowania w wodach obwodu
rybackiego

— z za∏o˝eniami dotyczàcymi ochrony i po∏owu
ryb i raków zawartymi w operacie rybackim.

§ 3. 1. Sprawdzenia, o którym mowa w § 2, zwane-
go dalej „sprawdzeniem”, dokonuje pracownik w∏a-
Êciwego wydzia∏u urz´du wojewódzkiego, zwany dalej
„inspektorem”.

2. Sprawdzenia nie mo˝na powierzyç inspektoro-
wi, je˝eli:

1) wyniki oceny mogà dotyczyç jego roszczeƒ, praw
lub obowiàzków albo roszczeƒ, praw lub obowiàz-
ków jego ma∏˝onka lub krewnych i powinowatych
do drugiego  stopnia w∏àcznie bàdê osób zwiàza-
nych z nim z tytu∏u przysposobienia lub kurateli;

2) jest on przedstawicielem, pe∏nomocnikiem, udzia-
∏owcem, akcjonariuszem albo cz∏onkiem organiza-
cji spo∏ecznej wyst´pujàcej jako uprawniony do
rybactwa;

3) pozostaje z uprawnionym do rybactwa w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo˝e to bu-
dziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do bezstronnoÊci
dokonywanego sprawdzenia.

§ 4. 1. Sprawdzenia dokonuje si´ w siedzibie urz´-
du wojewódzkiego, po zawiadomieniu uprawnionego
do rybactwa.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, za-
wiera:

1) nazw´, siedzib´ i adres organu dokonujàcego oce-
ny;

2) dat´ sporzàdzenia zawiadomienia;

3) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres uprawnionego do rybac-
twa;
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1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229.



4) podstaw´ prawnà do dokonania oceny;

5) okres, za który dokonuje si´ oceny;

6) termin, w którym uprawniony do rybactwa dostar-
czy dokumentacj´ dotyczàcà dzia∏aƒ zwiàzanych
z prowadzonà gospodarkà rybackà i inne dokumen-
ty do siedziby urz´du wojewódzkiego, nie krótszy
ni˝ 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia;

7) imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe inspektora
dokonujàcego sprawdzenia oraz jego podpis.

§ 5. 1. Z dokonanego sprawdzenia inspektor spo-
rzàdza protokó∏.

2. Protokó∏ zawiera:

1) wskazanie miejsca i dnia rozpocz´cia oraz zakoƒ-
czenia sprawdzenia;

2) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres uprawnionego do rybac-
twa, którego dotyczy ocena;

3) wskazanie obwodu rybackiego, w którym upraw-
niony do rybactwa prowadzi gospodark´ rybackà;

4) wskazanie okresu prowadzonej gospodarki rybac-
kiej w obwodzie rybackim obj´tym ocenà;

5) ustalenia dokonane w wyniku sprawdzenia w za-
kresie, o którym mowa w § 2;

6) dat´ sporzàdzenia protoko∏u;

7) imi´ i nazwisko inspektora sporzàdzajàcego pro-
tokó∏.

§ 6. 1. Do protoko∏u do∏àcza si´ odpisy lub kopie
stron dokumentacji dotyczàcej dzia∏aƒ zwiàzanych
z prowadzonà gospodarkà rybackà lub innych doku-
mentów, potwierdzajàcych nieracjonalne prowadze-
nie gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim.

2. Na stronach dokumentacji dotyczàcej dzia∏aƒ
zwiàzanych z prowadzonà gospodarkà rybackà lub in-
nych dokumentów, z których sporzàdzono odpisy lub
kopie, o których mowa w ust. 1, inspektor odnotowu-
je fakt sporzàdzenia odpisu lub kopii; pod tà adnotacjà
sk∏ada czytelny podpis wraz z podaniem daty sporzà-
dzenia odpisu lub kopii.

§ 7. 1. Po sporzàdzeniu protoko∏u inspektor zapo-
znaje uprawnionego do rybactwa z treÊcià tego proto-
ko∏u.

2. Uprawniony do rybactwa mo˝e, w terminie
7 dni od dnia zapoznania si´ z treÊcià protoko∏u, z∏o-
˝yç na piÊmie umotywowane zastrze˝enia.

3. W przypadku z∏o˝enia zastrze˝eƒ inspektor po-
dejmie dodatkowe czynnoÊci sprawdzajàce, które od-
notowuje w protokole.

4. Po dokonaniu czynnoÊci, o których mowa
w ust. 3, inspektor:

1) zmienia lub uzupe∏nia cz´Êç protoko∏u, do której
z∏o˝ono zastrze˝enia — w przypadku stwierdzenia
zasadnoÊci z∏o˝onych zastrze˝eƒ,

2) udziela uprawnionemu do rybactwa pisemnej od-
powiedzi na z∏o˝one przez niego zastrze˝enia —
w przypadku nieuwzgl´dnienia zastrze˝eƒ w ca∏o-
Êci albo w cz´Êci 

— w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia zastrze˝eƒ
przez uprawnionego do rybactwa.

5. Zastrze˝enia z∏o˝one przez uprawnionego do ry-
bactwa i udzielonà odpowiedê, o której mowa w ust. 4
pkt 2, do∏àcza si´ do protoko∏u.

§ 8. 1. Protokó∏ podpisujà inspektor oraz upraw-
niony do rybactwa albo osoba przez niego upowa˝-
niona.

2. Je˝eli uprawniony do rybactwa odmawia pod-
pisania protoko∏u, w terminie 7 dni od dnia przedsta-
wienia protoko∏u do podpisania, jest on obowiàzany
do z∏o˝enia pisemnego wyjaÊnienia przyczyn tej od-
mowy.

3. O odmowie podpisania protoko∏u inspektor do-
konuje wzmianki w protokole.

4. Odmowa podpisania protoko∏u przez uprawnio-
nego do rybactwa nie stanowi przeszkody do podpisa-
nia protoko∏u przez inspektora.

§ 9. 1. Wojewoda dokonuje oceny na podstawie
ustaleƒ zawartych w protokole i ustala wynik tej oce-
ny w ciàgu 14 dni od dnia podpisania protoko∏u przez
inspektora.

2. Ustalajàc wynik oceny, o którym mowa w ust. 1,
wojewoda wskazuje:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres uprawnionego do rybac-
twa, którego dotyczy ocena;

2) obwód rybacki, w którym uprawniony do rybactwa
prowadzi gospodark´ rybackà;

3) okres prowadzenia gospodarki rybackiej, który by∏
obj´ty ocenà;

4) ustalenia dotyczàce wype∏nienia przez uprawnio-
nego do rybactwa obowiàzku prowadzenia racjo-
nalnej gospodarki rybackiej, w tym stwierdzone
nieprawid∏owoÊci, podajàc przyczyny ich powsta-
nia, zakres oraz skutki dla wód obwodu rybac-
kiego.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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