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Prawo pierwszeñstwa w zawieraniu umów u¿ytkowania

obwodów rybackich – zasady i uwarunkowania

Wstêp
Rybackie korzystanie z publicznych œródl¹dowych

wód powierzchniowych p³yn¹cych przybiera³o na prze-

strzeni lat ró¿ne formy. Jeszcze dwadzieœcia lat temu

prawo rybackiego korzystania z wód przekazywane by³o

w drodze pozwolenia wodnoprawnego na szczególne

korzystanie z wód œródl¹dowych do celów rybackich (PW

1974), w miêdzyczasie przybra³o te¿ formê dzier¿awy

jezior, by obecnie przyj¹æ postaæ ograniczonego prawa

rzeczowego, czyli u¿ytkowania (PW 2001). Zasady odda-

wania publicznych œródl¹dowych wód powierzchniowych

p³yn¹cych w rybackie u¿ytkowanie reguluj¹ przepisy

ustawy Prawo wodne, na mocy których organem upraw-

nionym do zawierania umów o oddanie w u¿ytkowanie

obwodu rybackiego, w imieniu Skarbu Pañstwa, jest

Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej (PW

2001).

Rok temu, 1 listopada 2013 r., wesz³a w ¿ycie noweli-

zacja ustawy o rybactwie œródl¹dowym (URŒ 2013), w któ-

rej zmodyfikowano zasady oddawania obwodów rybac-

kich w u¿ytkowanie, poprzez wprowadzenie tzw. prawa

pierwszeñstwa w zawarciu umowy na dalszy okres.

Z wprowadzonego prawa mo¿e skorzystaæ dotychcza-

sowy uprawniony do rybactwa, w danym obwodzie i dla

danej umowy. Co wiêcej, znowelizowana ustawa doprecy-

zowa³a pojêcie uprawnionego do rybactwa, definiuj¹c go

jako osobê w³adaj¹c¹ obwodem rybackim na podstawie:

– umowy, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy Pra-

wo wodne, zawartej z w³aœciwym organem admini-

stracji publicznej (Dyrektor Regionalnego Zarz¹du

Gospodarki Wodnej),

– umowy, o której mowa w art. 217 ust. 6 ustawy Pra-

wo wodne (Dyrektor Agencji Nieruchomoœci Rol-

nych Skarbu Pañstwa – wczeœniejszej Agencji

W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa).

Aby uprawniony do rybactwa móg³ skorzystaæ

z przys³uguj¹cego mu prawa, winien z³o¿yæ pisemne

oœwiadczenie o skorzystaniu z niego, w terminie co naj-

mniej 6 miesiêcy przed up³ywem okresu, na jaki umowa

zosta³a zawarta. Oœwiadczenie takie musi spe³niaæ

wymogi art. 12 ust. 5 ustawy o rybactwie œródl¹dowym

(URŒ 2009), którego treœæ stanowi, ¿e w obwodzie rybac-

kim uprawnion¹ do rybactwa mo¿e byæ tylko jedna osoba

fizyczna albo prawna, albo jednostka organizacyjna niepo-

siadaj¹ca osobowoœci prawnej. Z³o¿one przez uprawnio-

nego do rybactwa w ustawowym terminie oœwiadczenie,

przy jednoczesnym spe³nieniu wymogu jednego podmiotu,

pozwala na wszczêcie postêpowania prowadz¹cego do

zawarcia nowej umowy o oddanie w u¿ytkowanie obwodu

rybackiego na okres 10 lat – chyba ¿e strony, na drodze

negocjacji, postanowi¹ inaczej.

W umowie zawieranej na podstawie prawa pierw-

szeñstwa okreœla siê nowe warunki, w odniesieniu

zarówno do corocznych nak³adów rzeczowo-finansowych

na zarybienia, jak i do stawki op³aty rocznej za u¿ytkowanie

obwodu. Okreœlenie tych elementów zostaje przeliczone

na podstawie danych z pe³nych ostatnich trzech lat dotych-

czasowego rybackiego korzystania z wód, w stosunku do

wnoszonych op³at rocznych/czynszu dzier¿awnego oraz

do poniesionych nak³adów rzeczowo-finansowych, tj.

wymaganego operatem i wprowadzonego materia³u zary-

bieniowego (URŒ 2013). Dla umów rybackiego u¿ytkowa-

nia obwodów rybackich, zawartych z Dyrektorami Regio-

nalnych Zarz¹dów Gospodarki Wodnej, stawka op³aty

rocznej oraz iloœæ minimalnych nak³adów rzeczowo-finan-

sowych na zarybienia bêdzie praktycznie to¿sama; nato-

miast dla umów dzier¿awy prawa rybackiego u¿ytkowania

jezior, zawartych z Dyrektorami Agencji Nieruchomoœci

Rolnych (w które Dyrektorzy Regionalnych Zarz¹dów

Gospodarki Wodnej wst¹pili z dniem 1 stycznia 2006 r.),

elementy te bêd¹ wymaga³y wyliczenia i bêd¹ stanowi³y

istotn¹ zmianê warunków umowy. Stawka op³aty rocznej

za u¿ytkowanie obwodu rybackiego zostanie wówczas

okreœlona w wysokoœci równej maksymalnej stawce op³aty

rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego, uwzglêd-

niaj¹cej typ wody i jej po³o¿enie. Jest ona okreœlana na

podstawie za³¹cznika nr 2 pkt 2 rozporz¹dzenia w sprawie

konkursu ofert na oddanie w u¿ytkowanie obwodu rybac-

kiego (Rozporz¹dzenie MRiRW 2007). Nak³ady rzeczo-

wo-finansowe na zarybienia bêd¹ odpowiada³y równowar-

toœci czynszu dzier¿awnego i nak³adów rzeczowo-finanso-

1/2015 KOMUNIKATY RYBACKIE 7

KOMUNIKATY RYBACKIE
Nr 1 (144)/2015, 7 – 11



wych z dotychczasowej umowy, wyliczonych na podstawie

œredniej z ostatnich 3 lat jej trwania, pomniejszonej o op³atê

roczn¹, zgodnie z treœci¹ art. 4 ust. 7 ustawy o rybactwie

œródl¹dowym (URŒ 2013).

Ustawa o zmianie ustawy o rybactwie œródl¹dowym

(URŒ 2010) co prawda zawiera³a zapis o prawie pierw-

szeñstwa w zawarciu umowy na dalszy okres, w stosunku

do osoby bêd¹cej stron¹ dotychczasowej umowy, jednak

literalna treœæ art. 4 ust. 3 i 4 tej ustawy nie pozwala³a na

zastosowanie wspomnianego prawa. Przepis stanowi³, ¿e

„po up³ywie okresu, na jaki zosta³a zawarta umowa (tj.

umowa zawarta z w³aœciwym organem administracji

publicznej) (…), osobie bêd¹cej stron¹ dotychczasowej

umowy przys³uguje prawo pierwszeñstwa w zawarciu

umowy na dalszy okres. Osoba uprawniona, (…) powinna

z³o¿yæ oœwiadczenie o skorzystaniu ze swojego prawa

w terminie 30 dni od dnia up³ywu okresu, na jaki zosta³a

zawarta umowa”. Taka konstrukcja przepisu wyklucza³a

zawarcie umowy, bowiem z³o¿enie oœwiadczenia przez

osobê uprawnion¹, po dacie wygaœniêcia tego uprawnie-

nia, nie pozwala na zawarcie umowy wobec braku posiada-

nia tytu³u prawnego do jej przedmiotu. Ponadto jedyn¹

mo¿liw¹ wówczas form¹ oddania w u¿ytkowanie obwodu

rybackiego by³ konkurs ofert o oddanie w u¿ytkowanie tego

obwodu. Zmienione w roku 2010 przepisy art. 4 ust. 1 pkt 2

oraz art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o rybactwie œródl¹dowym nie

dotyczy³y umów, o których mowa w art. 217 ust. 5a ustawy

Prawo wodne, bowiem jednoznacznie wskazywa³y, ¿e

prawo pierwszeñstwa w zawarciu umowy na dalszy okres

przys³ugiwa³o jedynie osobom w³adaj¹cym obwodem

rybackim na podstawie umowy zawartej z w³aœciwym orga-

nem administracji publicznej, tj. Dyrektorem Regionalnego

Zarz¹du Gospodarki Wodnej. Agencja Nieruchomoœci Rol-

nych nie jest organem administracji publicznej i dyspo-

nowa³a jedynie prawem do powierzonego jej mienia, tj.

jezior, nie zaœ do wód obwodu rybackiego.

Celem pracy jest omówienie zmian i uwarunkowañ

zawierania umów rybackiego u¿ytkowania obwodów

rybackich, po wprowadzeniu prawa pierwszeñstwa dla

dotychczasowych uprawnionych do rybactwa, na prze-

strzeni roku od obowi¹zywania tego prawa, w regionie wod-

nym Dolnej Wis³y, a tak¿e przedstawienie przysz³ej sytuacji

zobowi¹zañ umownych uprawnionych do rybactwa w tym

obszarze, w zwi¹zku z wdro¿onymi ustaw¹ zmianami.

Materia³y

Pracê oparto na danych statystycznych dotycz¹cych

obwodów rybackich ustanowionych w regionie wodnym

Dolnej Wis³y oraz danych z umów zawartych i przejêtych

przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku

na rybackie korzystanie z wód tych obwodów.

Badany teren znajduje siê w obszarze administrowa-

nym przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej

w Gdañsku, zgodnie z rozporz¹dzeniem w sprawie prze-

biegu granic dorzeczy i regionów wodnych (Rozporz¹dze-

nie RM 2006). W analizowanym okresie, ustanowione by³y

663 obwody rybackie (Rozporz¹dzenie DRZGW 2012).

Spoœród zawartych umów, pomiêdzy 1 listopada 2013 r.

a 31 paŸdziernika 2014 r., nie zakoñczy³a siê ¿adna umowa,

jednak uprawnieni do rybactwa mogli ju¿ z³o¿yæ oœwiadcze-

nia w zakresie woli skorzystania z prawa pierwszeñstwa

w zawarciu umowy na dalszy okres. Okreœlony ustaw¹ czas

na wniesienie deklaracji o chêci skorzystania z prawa pierw-

szeñstwa obejmowa³ 7 umów u¿ytkowania obwodów

rybackich oraz 3 umowy dzier¿awy praw rybackiego u¿yt-

kowania jezior (umowy dzier¿awy – w obszarze 9 obwodów

rybackich). W stosunku do jednej umowy dzier¿awy

obowi¹zywa³ czas zakreœlony na wniesienie oœwiadczenia,

nie podlega ona jednak prawu pierwszeñstwa z uwagi na to,

¿e przedmiot umowny okreœlony jest jako czêœæ dzia³ki

jeziora. Dla pozosta³ych umów, w zdecydowanej wiêkszo-

œci, koniec okresu obowi¹zywania przypada na pierwsz¹

po³owê lat 20. XXI wieku.

Wyniki i dyskusja

Pierwsze z³o¿one oœwiadczenia uprawnionego do

rybactwa – jednego z okrêgów Polskiego Zwi¹zku Wêdkar-

skiego, dotyczy³y piêciu umów u¿ytkowania rzecznych

obwodów rybackich, które zosta³y zawarte w 2004 r.,

z okresem obowi¹zywania do koñca roku 2014. Zosta³y one

z³o¿one zgodnie z warunkami znowelizowanej ustawy –

w wymaganym terminie i przez podmiot uprawniony, zgod-

nie z jego reprezentacj¹. Nowe nak³ady rzeczowo-finan-

sowe uleg³y nieznacznemu zwiêkszeniu. Zwiêkszenie to

powsta³o z uwagi na zwy¿kê ceny jednostkowej obligatoryj-

nego gatunku materia³u zarybieniowego (w stosunku do

ceny z roku 2004), który nie zosta³ zmieniony przez upraw-

nionego. Dodatkowo uprawniony uwzglêdni³ alternatywny

sortyment obligatoryjnego materia³u zarybieniowego oraz

dopuœci³ zarybienia fakultatywne innymi gatunkami.

Kolejny z wniosków zosta³ z³o¿ony przez ten sam podmiot,

w zakresie nastêpnych dwóch rzecznych obwodów rybac-

kich, dla których koniec obowi¹zywania umów przypada

w pierwszym i trzecim miesi¹cu 2015 roku, a które zosta³y

zawarte w roku 2005. Wniosek ten równie¿ zosta³ z³o¿ony

zgodnie z wymogami ustawowymi, a proponowane nak³ady

rzeczowo-finansowe pozostawi³y gatunek priorytetowy,

uwzglêdniaj¹c sortymentowanie oraz uzupe³niaj¹ce zary-

bienia innymi gatunkami. £¹czna wielkoœæ powierzchni

zasadniczej, w stosunku do siedmiu obwodów rybackich

objêtych prawem pierwszeñstwa, wynosi 160,50 ha.

Nastêpny wniosek zosta³ z³o¿ony przez spó³kê cywiln¹

i dotyczy³ przed³u¿enia umowy dzier¿awy prawa rybac-

kiego u¿ytkowania jezior zawartej w roku 1994, na których

w roku 2012 ustanowiono dwa odrêbne obwody rybackie.

Wniosek zosta³ z³o¿ony niespe³na 3 miesi¹ce przed
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koñcem umowy, nie wpisywa³ siê zatem w zastosowanie

prawa pierwszeñstwa w zawarciu umowy na dalszy okres,

z uwagi na niedotrzymanie terminu zg³oszenia oœwiadcze-

nia woli. W zwi¹zku z czym, po zakoñczeniu ustalonego

umow¹ czasu trwania, dotychczasowi uprawnieni do rybac-

twa utrac¹ obecne prawo do po¿ytków z wód. Zasadnicza

powierzchnia obu obwodów zosta³a okreœlona przez obec-

nego uprawnionego do rybactwa na 225,2 ha. Z uwagi jed-

nak na niew³aœciwie okreœlone prawa w³aœcicielskie obu

jezior, konkursy ofert dla obu jeziorowych obwodów rybac-

kich zostan¹ og³oszone po regulacji stanu prawnego tych

jezior. W ich uregulowanie, w omawianym przypadku, zaan-

ga¿owany bêdzie marsza³ek województwa, jako podmiot

posiadaj¹cy ustawowe uprawnienia w³aœcicielskie do

przedmiotowych jezior, na mocy art. 11 ustawy Prawo

wodne (PW 2001). Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospo-

darki Wodnej w Gdañsku nie posiada w omawianych przy-

padkach uprawnieñ w³aœcicielskich do wód tych jezior.

Ostatni wniosek, zwi¹zany z korzystaniem z 7 obwo-

dów rybackich, zosta³ z³o¿ony przez uprawnionego do

rybactwa na mocy art. 217 ustawy Prawo wodne – którym

w pierwotnej umowie by³y osoby fizyczne. Wobec notarial-

nego zrzeczenia siê praw jednej osoby fizycznej na drug¹,

w zakresie umowy dzier¿awy prawa rybackiego u¿ytkowa-

nia jezior, z jednoczesnym przyjêciem praw przez drug¹

osobê fizyczn¹, mo¿liwe bêdzie zastosowanie prawa pierw-

szeñstwa w zawarciu umowy na dalszy okres, z zachowa-

niem zasady jednego wymaganego podmiotu. Przypadek

ten dotyczy obwodów jeziorowych, których ³¹czna

powierzchnia zasadnicza zosta³a okreœlona na 357 ha. Rze-

czony wniosek jest obecnie w fazie realizacji, bowiem

koniec aktualnie obowi¹zuj¹cej umowy przypada na kwie-

cieñ 2015 r.

Od 1 stycznia 2006 r. Dyrektor Regionalnego

Zarz¹du Gospodarki Wodnej sta³ siê, jako reprezen-

tant Skarbu Pañstwa, stron¹ umów w zakresie rybac-

twa œródl¹dowego w stosunku do jezior zaliczanych

do wód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 4 ustawy

Prawo wodne (PW 2001). Na mocy tej regulacji praw-

nej przej¹³ on od Agencji Nieruchomoœci Rolnych

równie¿ umowy, których przedmiot dotyczy np. tylko

czêœci jeziora przep³ywowego. Przypadki takie

odnosz¹ siê np. do jezior, zlokalizowanych na styku

granic administracyjnych, co skutkowa³o rozbie¿nymi

oznaczeniami u¿ytku jeziora w ewidencji gruntów

(przyk³adowo: jezioro stanowi¹ dwie dzia³ki geode-

zyjne, z których jedna posiada oznaczenie woda

p³yn¹ca – Wp, druga woda stoj¹ca – Ws). Koniec

wa¿noœci jednej tego rodzaju umowy przypada³ na

grudzieñ 2014 r. i nie zosta³ w stosunku do niej

z³o¿ony ¿aden wniosek o kontynuacjê umowy.

Dla wszystkich umów, co do których mo¿liwe by³o

z³o¿enie oœwiadczenia woli co do chêci ich kontynuacji na

prawie pierwszeñstwa, wnioski zosta³y z³o¿one. W jednym

przypadku realizacja wniosku nie by³a mo¿liwa z uwagi na

zbyt póŸno wniesione oœwiadczenie, co zgodnie z wytycz-

nymi ustawowymi nie pozwala³o na jego uwzglêdnienie.

Wzi¹wszy pod uwagê mo¿liw¹ liczbê obwodów rybackich,

dla których wszczêcie postêpowania o skorzystanie

z prawa pierwszeñstwa w zawarciu umowy na dalszy okres

by³o mo¿liwe, w pierwszym roku jego stosowania – tj. 16

odwodów, procedurê realizacji wniosków rozpoczêto dla 14

z nich, co stanowi 87,5% mo¿liwoœci skorzystania z prawa

pierwszeñstwa. Wybrana, a zarazem jedyna mo¿liwa w tym

okresie, próba 16 obwodów rybackich, spoœród 663 obwo-

dów ustanowionych, jest niewielka i stanowi tylko 2,4%

wszystkich obwodów rybackich w regionie wodnym Dolnej

Wis³y. Pierwszy rok obowi¹zywania nowej regulacji prawnej

pokazuje jednak, ¿e uprawnieni do rybactwa chc¹ korzy-

staæ z mo¿liwoœci kontynuacji zawartych wczeœniej umów.

Przysz³e lata poka¿¹, w jakim zakresie prawo pierw-

szeñstwa zostanie spo¿ytkowane (rys. 1). Analizuj¹c

nastêpne 20 lat, w stosunku do obecnie trwaj¹cych umów

rybackiego korzystania, z prawa pierwszeñstwa uprawnieni

do rybactwa mogliby skorzystaæ w stosunku do 509 obwo-

dów rybackich, z czego kulminacja wniosków o prawo

pierwszeñstwa przypada³aby na lata: 2023 (dla 141 obwo-

dów rybackich), 2024 (dla 142 obwodów rybackich), 2025

(dla 52 obwodów rybackich) oraz 2034 (dla 59 obwodów

rybackich). Dla pozosta³ych lat z przedzia³u od 2015 do

2034 roku œrednia liczba obwodów, dla których mo¿liwe

by³oby zastosowanie przepisu wynosi 5 obwodów, przy

czym najmniejsza liczba rocznie to 1 (lata: 2018, 2020,

2036), najwiêksza zaœ 34 (rok 2026). W roku 2016 oraz 2019

nie koñczy siê ¿adna z zawartych obecnie umów.

Podsumowanie

Wejœcie w ¿ycie znowelizowanej ustawy o rybactwie

œródl¹dowym, w której powa¿na zmiana dokona³a siê

w zakresie mo¿liwoœci kontynuowania zawartych umów
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rybackiego u¿ytkowania obwodów rybackich oraz

dzier¿awy praw rybackiego u¿ytkowania jezior – w formie

nowo zawieranej umowy o oddanie w u¿ytkowanie obwodu

rybackiego z prawem pierwszeñstwa w zawarciu tej umowy

na dalszy okres, pozwoli³o uprawnionym do rybactwa na

bardziej elastyczne planowanie, jak i zrównowa¿one pro-

wadzenie gospodarki rybackiej w obwodach rybackich.

W regionie wodnym Dolnej Wis³y kulminacja realizacji

prawa pierwszeñstwa nast¹pi w latach, dla których dziesiêæ

i dwadzieœcia lat temu Agencje Nieruchomoœci Rolnych

Skarbu Pañstwa przed³u¿a³y umowy dzier¿awne na rybac-

kie u¿ytkowanie wód jezior przep³ywowych, które by³y pod-

pisywane jeszcze w latach 90. XX wieku, po transformacji

gospodarczej, zwi¹zanej z likwidacj¹ pañstwowych gospo-

darstw rybackich (Zagórski 2000). Zawierane wówczas

d³ugoletnie umowy dzier¿awy obwodów rybackich, z pod-

miotami reprezentowanymi w wiêkszoœci przez by³ych pra-

cowników PGRyb, z uwagi na utrzymanie pañstwowej

w³asnoœci jezior, by³y odpowiedzi¹ na potrzebê prywatyza-

cji mienia po zlikwidowanych gospodarstwach. Jedno-

czeœnie zapewnia³y one tym podmiotom stabilnoœæ gospo-

darowania po procesie przekszta³ceñ w³asnoœciowych

(Mastyñski 1998).

Region wodny Dolnej Wis³y charakteryzuje siê wysok¹

jeziornoœci¹ (rys. 2), wynosz¹c¹ œrednio dla obszaru od 5 do

10% (Pojezierze Bytowskie, Brodnickie, Che³miñskie,

Kaszubskie, Wysoczyzna ¯arnowiecka), do poziomu

wskaŸnika osi¹gaj¹cego ponad 10% (Pojezierze I³awskie,

Krajeñskie i Olsztyñskie) (Jañczak 1997, Jañczak 1999).

Tak wysoki stosunek powierzchni jezior do ogólnej

powierzchni obszaru znajduje odzwierciedlenie w liczbie

ustanowionych obwodów jeziorowych, których w analizo-

wanym regionie jest 499, na wszystkie 663 obwody ustano-

wione. Umow¹ objêtych jest 87% obwodów jeziorowych

w obszarze, z czego 78% (w odniesieniu do obwodów), sta-

nowi¹ umowy zawierane jeszcze przez Agencje Nierucho-

moœci Rolnych. Jako ¿e by³y one negocjowane i anekso-

wane, w latach 2003-2005, w zakresie wyd³u¿enia ich

czasu trwania, zazwyczaj na okres lat dziesiêciu i dwudzie-

stu, kulminacja mo¿liwoœci skorzystania z prawa pierwsze-

ñstwa przypada w³aœnie na lata koñcz¹ce aneksowane

umowy.

Zawierane w latach 90. XX wieku oraz w pierwszych

latach XXI wieku umowy na rybackie korzystanie z jezior

przep³ywowych, z uwagi na wieloletni okres ich

obowi¹zywania, mia³y równie¿ niebagatelny wp³yw na

kszta³t obwodów rybackich, ustanowionych przez Dyrek-

tora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Gda-

ñsku (Rozporz¹dzenie DRZGW 2004, 2005). Ustanawiaj¹c

obwody konieczne by³o bowiem dopasowanie ich kszta³tu

do obszaru wyznaczonego istniej¹cymi umowami dzier¿-

awy prawa rybackiego u¿ytkowania jezior. Czêsto zdarza³o

siê, ¿e wydzier¿awione wody nie obejmowa³y w przedmio-

cie umowy wszystkich jezior (np. z uwagi na ma³¹ dochodo-

woœæ i znikome znaczenie gospodarcze), co skutkowa³o

koniecznoœci¹ utworzenia ma³ych, niewielkich obszarowo

pojedynczych obwodów, zlokalizowanych niejako „pomiê-

dzy” obszarem objêtym istniej¹c¹ umow¹. Koniecznoœæ

ustanowienia obwodu w takich przypadkach wynika bezpo-

œrednio z ustawy o rybactwie œródl¹dowym, która nakazuje

podzia³ wszystkich publicznych œródl¹dowych wód

powierzchniowych p³yn¹cych na obwody rybackie, nie zaœ

ustanawianie obwodów na tych wodach (URŒ 2009).

Wp³yw na mo¿liwoœæ skorzystania z prawa pierw-

szeñstwa w przysz³oœci bêd¹ mia³y równie¿ kwestie

zwi¹zane ze stanem prawnym wód oraz gruntów pod nimi,

oddzia³uj¹ce na umowy, zawarte np. dla czêœci obwodu

rybackiego. Sytuacja taka jest analogiczna do postêpowañ

konkursowych o oddanie w u¿ytkowanie obwodu rybac-

kiego – konkurs ofert nie jest bowiem og³aszany w przy-

padku zaistnienia przes³anki zwi¹zanej z nieuregulowanym

stanem w³asnoœci wód. Utrzymywany przez wielolecia stan

pasywnoœci, przejawiaj¹cy siê brakiem bie¿¹cych regulacji

stanu prawnego wód i brakiem doprowadzania do zgodno-

œci zapisów w ewidencji gruntów, jak i w treœci ksi¹g wieczy-

stych z rzeczywistym stanem prawnym, doprowadzi³ do

nagromadzenia przypadków, wymagaj¹cych uregulowania

tego stanu. O ile w³odarze wód czuj¹ koniecznoœæ szyb-

kiego naprawienia zaistnia³ych zasz³oœci, o tyle nie s¹ to

prace, które uda³oby siê w krótkim czasie pozytywnie

zakoñczyæ, choæby z uwagi na koszty zwi¹zane z regulacj¹

stanu prawnego (np. podzia³ geodezyjny, wyznaczenie linii

brzegu, ekspertyza hydrologiczna), jak i na dostêpnoœæ

corocznych œrodków bud¿etowych na przedmiotowy cel.

W pierwszej kolejnoœci regulacji stanu prawnego podlegaj¹

grunty, co do których istnieje du¿e prawdopodobieñstwo
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Rys. 2. Mapa jeziornoœci regionu wodnego Dolnej Wis³y.



szybkiego ukoñczenia procedury regulacyjnej oraz te, które

wstrzymuj¹ bieg innych postêpowañ.

Podsumowuj¹c pierwszy rok obowi¹zywania nowej

regulacji prawnej w zakresie prawa pierwszeñstwa

w zawarciu umowy u¿ytkowania rybackiego na dalszy

okres mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e jest ona przepisem ocze-

kiwanym i trafnym. Wprowadzony przepis jest poniek¹d

odpowiedzi¹ ustawodawcy na oczekiwania œrodowiska

rybackiego, w zakresie zapewnienia mo¿liwoœci ci¹g³oœci

gospodarowania rybackiego na wodach Skarbu Pañstwa,

tak¿e pod wzglêdem zapewnienia zatrudnienia oraz konty-

nuacji wykorzystywania i po¿ytkowania œrodków, poniesio-

nych na modernizacjê i usprawnienia bazy rybacko-wêd-

karskiej i przetwórczej. Pe³na ocena wprowadzonych mo¿li-

woœci oraz ich realizacja bêdzie mo¿liwa po d³u¿szym okre-

sie od wdro¿enia rzeczonego uprawnienia.
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THE RIGHT OF PRIORITY FOR ENTERING INTO AGREEMENTS FOR EXPLOITING FISHERIES DISTRICTS – PRINCIPLES

AND CONDITIONS

Anna Stró¿yk-Kowalska

ABSTRACT. The Inland Fisheries Act of November 1, 2013 created the opportunity to employ rights of priority by licensed fishers. In

the first year this regulation was in force it was used in 14 of 16 fishery zones, which is an efficacy of 87.5%. The opportunity of

employing this law will end in 2023, 2024, 2025, and 2034, when agreements regarding flow-through lakes signed prior to 2006 by the

Agricultural Property Agency of the State Treasury expire. Nearly 400 agreements will expire during this period. The right of priority for

extending agreements for further periods was anticipated by the fishing community. The first year the right of priority was in force

indicated that this regulation was applied by the authorized entities.

Key words: law regulations, fishery zones, agreements of fish exploitation
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