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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie konkursu ofert na oddanie w u˝ytkowanie obwodu rybackiego

Na podstawie art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb i warunki przeprowadzania konkursu ofert na
oddanie w u˝ytkowanie obwodu rybackiego;

2) elementy oferty podlegajàce ocenie;

3) zasady oceniania ofert;

4) maksymalnà stawk´ op∏aty rocznej za 1 ha po-
wierzchni obwodu rybackiego zale˝nie od rybac-
kiego typu wody i jej po∏o˝enia.

§ 2. 1. Konkurs ofert na oddanie w u˝ytkowanie
obwodu rybackiego, zwany dalej „konkursem”, og∏a-

sza i przeprowadza dyrektor regionalnego zarzàdu go-
spodarki wodnej, zwany dalej „dyrektorem regional-
nego zarzàdu”, zapraszajàc zainteresowane podmioty
do udzia∏u w konkursie.

2. Og∏oszenie o konkursie podaje si´ do publicznej
wiadomoÊci przez wywieszenie og∏oszenia w siedzibie
dyrektora regionalnego zarzàdu oraz umieszcza na
stronie internetowej regionalnego zarzàdu gospodarki
wodnej.

3. W og∏oszeniu o konkursie podaje si´ informacje o:

1) adresie siedziby dyrektora regionalnego zarzàdu;

2) nazwie i numerze obwodu rybackiego, który jest
przedmiotem konkursu;

3) sposobie, terminie i miejscu, w którym mo˝na za-
poznaç si´ z:

a) wymaganiami co do formy, treÊci i zakresu oferty,

b) informacjami o Êrednim niskim stanie wody
z wielolecia w obwodzie rybackim,

c) istotnymi postanowieniami projektu umowy
o oddanie w u˝ytkowanie obwodu rybackiego;

———————
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 18 lipca
2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).



4) sposobie, miejscu i terminie sk∏adania ofert;

5) miejscu i terminie publicznego otwarcia ofert;

6) przewidywanym terminie zakoƒczenia konkursu;

7) dacie jego wywieszenia w siedzibie dyrektora re-
gionalnego zarzàdu.

4. Wyznaczony przez dyrektora regionalnego za-
rzàdu termin:

1) w którym udost´pnia si´ informacje, o których
mowa w ust. 3 pkt 3, nie mo˝e byç krótszy ni˝
3 miesiàce,

2) sk∏adania ofert, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 5 miesi´cy,

3) zakoƒczenia konkursu, o którym mowa w ust. 3
pkt 6, nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 7 miesi´cy

— liczàc od dnia wywieszenia og∏oszenia o konkursie
w siedzibie dyrektora regionalnego zarzàdu.

5. Je˝eli przeprowadzony konkurs nie doprowadzi∏
do zawarcia umowy o oddanie w u˝ytkowanie obwo-
du rybackiego, zwanej dalej „umowà”, dyrektor regio-
nalnego zarzàdu mo˝e wyznaczyç krótsze terminy ni˝
okreÊlone w ust. 4, przy czym termin:

1) w którym udost´pnia si´ informacje, o których
mowa w ust. 3 pkt 3, nie mo˝e byç krótszy ni˝
30 dni,

2) sk∏adania ofert, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 2 miesiàce,

3) zakoƒczenia konkursu, o którym mowa w ust. 3
pkt 6, nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 4 miesiàce

— liczàc od dnia wywieszenia og∏oszenia o ponow-
nym konkursie w siedzibie dyrektora regionalnego
zarzàdu.

§ 3. Dyrektor regionalnego zarzàdu udost´pnia za-
interesowanym podmiotom, w swojej siedzibie, pi-
semne informacje o:

1) cenach materia∏u zarybieniowego, na podstawie
których komisja konkursowa ustali wartoÊç zapro-
ponowanego w ofercie materia∏u zarybieniowego;

2) sposobie rozliczania obcià˝eƒ publicznoprawnych
zwiàzanych z u˝ytkowaniem danego obwodu ry-
backiego oraz nak∏adów rzeczowo-finansowych
na zarybianie;

3) warunkach udost´pniania przez uprawnionego do
rybactwa wód obwodu rybackiego do badaƒ na-
ukowych;

4) sposobie przekazywania przez uprawnionego do
rybactwa danych na temat wyników prowadzonej
gospodarki rybackiej w danym obwodzie rybac-
kim;

5) ograniczeniach zwiàzanych z korzystaniem z wód
obwodu rybackiego lub z u˝ytkowaniem gruntów
pod tymi wodami.

§ 4. 1. Konkurs przeprowadza powo∏ana przez dy-
rektora regionalnego zarzàdu komisja konkursowa,
zwana dalej „komisjà”.

2. W sk∏ad komisji wchodzà co najmniej 3 osoby
zatrudnione w regionalnym zarzàdzie gospodarki
wodnej, z wy∏àczeniem osób zatrudnionych na stano-
wiskach pomocniczych lub na stanowiskach obs∏ugi.

3. Dyrektor regionalnego zarzàdu wyznacza prze-
wodniczàcego komisji spoÊród jej cz∏onków oraz usta-
la regulamin pracy komisji. Regulamin pracy komisji
udost´pnia si´ oferentom do wglàdu w siedzibie dy-
rektora regionalnego zarzàdu.

4. Cz∏onkiem komisji nie mo˝e byç osoba, która:

1) jest ma∏˝onkiem oferenta lub jego krewnym albo
powinowatym do drugiego stopnia w∏àcznie albo
jest zwiàzana z tytu∏u przysposobienia, opieki lub
kurateli z oferentem;

2) jest lub by∏a w ostatnich 3 latach przed dniem wy-
wieszenia og∏oszenia o konkursie pracownikiem,
przedstawicielem, pe∏nomocnikiem, udzia∏owcem
albo akcjonariuszem oferenta bàdê cz∏onkiem or-
ganizacji spo∏ecznej wyst´pujàcej jako oferent;

3) pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione
wàtpliwoÊci co do jej bezstronnoÊci.

5. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa w ust. 4, zo-
stanà ujawnione po powo∏aniu komisji, dyrektor re-
gionalnego zarzàdu dokonuje zmiany w jej sk∏adzie
i zarzàdza powtórzenie czynnoÊci dokonanych przez
komisj´.

§ 5. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach w pe∏-
nym sk∏adzie.

2. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwa∏
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów; w przypadku równej licz-
by g∏osów rozstrzyga g∏os przewodniczàcego.

3. Z posiedzeƒ komisji sporzàdza si´ protokó∏, któ-
ry podpisujà cz∏onkowie komisji.

4. Cz∏onkowie komisji sà obowiàzani do z∏o˝enia
pisemnego oÊwiadczenia o:

1) nieujawnianiu informacji dotyczàcych przebiegu
prac komisji — przed zakoƒczeniem jej prac;

2) niepozostawaniu z oferentem w stosunku praw-
nym lub faktycznym, o którym mowa w § 4 ust. 4
— po sprawdzeniu kopert z ofertami.

5. W przypadku niez∏o˝enia oÊwiadczeƒ, o których
mowa w ust. 4, dyrektor regionalnego zarzàdu odwo-
∏uje cz∏onka komisji i w jego miejsce powo∏uje nowe-
go cz∏onka komisji.

§ 6. 1. Oferent sk∏ada ofert´ w formie pisemnej,
w zamkni´tej i nieoznaczonej kopercie, za poÊwiadcze-
niem odbioru, w sposób okreÊlony w og∏oszeniu
o konkursie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 4.

2. Oferent mo˝e z∏o˝yç tylko jednà ofert´.

3. Oferent jest zwiàzany ofertà do czasu zawarcia
umowy.
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§ 7. 1. Oferta zawiera:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres oferenta;

2) dat´ jej sporzàdzenia;

3) proponowany czas trwania umowy;

4) proponowanà stawk´ op∏aty rocznej za 1 ha po-
wierzchni obwodu rybackiego, zwanà dalej „staw-
kà op∏aty rocznej”;

5) proponowane nak∏ady rzeczowo-finansowe na za-
rybienia, zwane dalej „nak∏adami rzeczowo-finan-
sowymi”;

6) wskazanie osoby — oferenta lub pracownika, z któ-
rym oferent zawar∏ umow´ o prac´, której kwalifi-
kacje i doÊwiadczenie zawodowe b´dà podlega∏y
ocenie w sposób okreÊlony w pkt I za∏àcznika nr 1
do rozporzàdzenia;

7) wykaz posiadanych przez oferenta Êrodków trwa-
∏ych i wyposa˝enia bezpoÊrednio s∏u˝àcego do
chowu, hodowli lub po∏owu ryb lub raków, w tym
wyl´garni ryb lub raków, wraz z ich opisem zawie-
rajàcym iloÊç, rodzaj, dane techniczne oraz miej-
sce po∏o˝enia tych Êrodków trwa∏ych i tego wypo-
sa˝enia.

2. Oferent nieb´dàcy uprawnionym do rybactwa
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwiet-
nia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 750, z póên. zm.2)) zamiast wykazu, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 7, sk∏ada w formie pisemnej
oÊwiadczenie, ˝e w terminie 60 dni od dnia dor´czenia
zawiadomienia, o którym mowa w § 17, wejdzie w po-
siadanie Êrodków trwa∏ych i wyposa˝enia s∏u˝àcego
do chowu, hodowli lub po∏owu ryb lub raków.

3. Oferent, który z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, o którym
mowa w ust. 2, przedstawia, w terminie 7 dni od dnia
up∏ywu terminu okreÊlonego w ust. 2, dokument po-
Êwiadczajàcy posiadanie Êrodków trwa∏ych i wyposa-
˝enia s∏u˝àcego do chowu, hodowli lub po∏owu ryb
lub raków.

4. Umowa z oferentem nie zostaje zawarta, je˝eli
we wskazanym terminie oferent nie przedstawi doku-
mentu, o którym mowa w ust. 3.

5. Je˝eli umowa nie zosta∏a zawarta z powodu,
o którym mowa w ust. 4, dyrektor regionalnego zarzà-
du zawiera umow´ z kolejnym oferentem, którego
oferta znajduje si´ na liÊcie ofert wymienionej w § 11
pkt 7, gdy ta oferta uzyska∏a co najmniej 2/3 punktów
przyznanych ofercie wybranej przez komisj´.

6. Do oferty do∏àcza si´:

1) kopi´ pozytywnie zaopiniowanego operatu rybac-
kiego, parafowanego na ka˝dej stronie przez jed-
nostk´ uprawnionà do opiniowania operatów;

2) kopie dokumentów poÊwiadczajàcych kwalifikacje
i doÊwiadczenie zawodowe osoby, o której mowa
w ust. 1 pkt 6;

3) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego urz´du skarbowego
i w∏aÊciwej instytucji ubezpieczenia spo∏ecznego
o niezaleganiu przez oferenta z wype∏nieniem zo-
bowiàzaƒ wobec Skarbu Paƒstwa i instytucji ubez-
pieczenia spo∏ecznego;

4) oÊwiadczenie oferenta o zapoznaniu si´ z warun-
kami konkursu i przyj´ciu tych warunków;

5) zaÊwiadczenie organu administracji publicznej,
wykonujàcego uprawnienia w∏aÊciciela wody
w zakresie rybactwa Êródlàdowego, o:

a) terminowym uiszczaniu przez oferenta op∏at za
u˝ytkowanie obwodów rybackich oraz nale˝no-
Êci z tytu∏u umowy dotyczàcej wykonywania ry-
bactwa Êródlàdowego,

b) nale˝ytym wywiàzywaniu si´ przez oferenta
z obowiàzku ponoszenia nak∏adów rzeczowo-fi-
nansowych

— w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wywiesze-
nia og∏oszenia o konkursie;

6) zaÊwiadczenie przewodniczàcego zarzàdu woje-
wództwa, na którego terenie znajduje si´ obwód
rybacki lub wi´ksza cz´Êç powierzchni obwodu ry-
backiego, o wyniku dokonanej oceny wype∏nienia
przez uprawnionego do rybactwa obowiàzku pro-
wadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, na
podstawie art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie Êródlàdowym, albo zaÊwiad-
czenie, ˝e oceny takiej nie dokonano;

7) oÊwiadczenie oferenta o mo˝liwoÊci korzystania z:

a) nieruchomoÊci lub urzàdzeƒ wodnych innych
ni˝ posiadane przez oferenta, niezb´dnych do
wykonywania rybactwa w obwodzie rybackim,
albo oÊwiadczenie oferenta o braku konieczno-
Êci korzystania z takich nieruchomoÊci lub urzà-
dzeƒ wodnych,

b) materia∏u zarybieniowego lub mo˝liwoÊci jego
wyprodukowania we w∏asnym zakresie albo pi-
semne oÊwiadczenie producenta takiego mate-
ria∏u o jego zbyciu oferentowi;

8) oÊwiadczenie oferenta lub osób upowa˝nionych
do reprezentowania oferenta o niekaralnoÊci za
przest´pstwa pope∏nione umyÊlnie.

7. Oferent, który nie by∏ uprawniony do rybactwa
w okresie, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, sk∏ada pi-
semne oÊwiadczenie o niew∏adaniu ˝adnym obwo-
dem rybackim w tym okresie.

8. Je˝eli oferent by∏ uprawniony do rybactwa przez
okres krótszy ni˝ ostatnie 3 lata przed dniem wywie-
szenia og∏oszenia o konkursie, do oferty do∏àcza za-
Êwiadczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 5, za okres,
w którym by∏ uprawniony do rybactwa.

9. Oferent, który korzysta∏ z wód obwodu rybackie-
go ustanowionego na wodach rzeki, wy∏àcznie na
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i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.



podstawie pozwolenia wodnoprawnego na szczegól-
ne korzystanie z wód do celów rybackich, do∏àcza do
oferty postanowienie organu administracji publicznej,
wykonujàcego uprawnienia w∏aÊciciela wody w zakre-
sie rybactwa Êródlàdowego, o odmowie wydania za-
Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 5 lit. b, je˝e-
li w wyniku przeprowadzenia post´powania wyjaÊnia-
jàcego organ ten nie uzyska∏ danych potwierdzajàcych
fakt wywiàzywania si´ przez tego oferenta z obowiàz-
ku ponoszenia nak∏adów rzeczowo-finansowych.

§ 8. 1. Komisja, przyst´pujàc do rozstrzygni´cia
konkursu, dokonuje kolejno nast´pujàcych czynnoÊci:

1) oblicza iloÊç otrzymanych ofert;

2) sprawdza nienaruszalnoÊç kopert;

3) dokonuje publicznego otwarcia ofert;

4) sprawdza zawartoÊç kopert;

5) odrzuca ofert´ oferenta, który z∏o˝y∏ wi´cej ni˝ jed-
nà ofert´;

6) ustala kompletnoÊç dokumentacji, o której mowa
w § 7 ust. 6;

7) ustala, czy zosta∏y spe∏nione warunki, o których
mowa w § 6 ust. 1 oraz § 7;

8) odrzuca oferty, które nie spe∏niajà warunków,
o których mowa w § 6 ust. 1 oraz § 7;

9) podaje do wiadomoÊci oferentom informacj´ o:

a) liczbie z∏o˝onych ofert,

b) ofertach niespe∏niajàcych warunków, o których
mowa w § 6 ust. 1 i 2 oraz § 7,

c) liczbie ofert przyj´tych do oceny;

10) dokonuje oceny ofert;

11) wskazuje oferenta, którego oferta zosta∏a wybrana
na podstawie dokonanej oceny;

12) sporzàdza protokó∏ z przebiegu konkursu.

2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1—9, ko-
misja wykonuje na posiedzeniu jawnym, w miejscu
i terminie podanym w og∏oszeniu o konkursie.

3. Komisja, w czasie trwania konkursu, przyjmuje
do protoko∏u wyjaÊnienia i oÊwiadczenia oferentów.

§ 9. 1. Komisja dokonujàc oceny ofert, sprawdza:

1) zgodnoÊç za∏o˝eƒ operatu rybackiego z warunka-
mi korzystania z wód regionu wodnego, obowià-
zujàcymi w dniu wywieszenia og∏oszenia o kon-
kursie;

2) zgodnoÊç rodzaju i wysokoÊci nak∏adów rzeczowo-
-finansowych zaproponowanych w ofercie z ro-
dzajem i wysokoÊcià nak∏adów rzeczowo-finanso-
wych przewidzianych na zarybienia w operacie ry-
backim;

3) czy:

a) iloÊç, rodzaj i stan techniczny Êrodków trwa∏ych
oraz wyposa˝enia s∏u˝àcego do chowu, hodow-
li lub po∏owu ryb lub raków,

b) kwalifikacje i doÊwiadczenie zawodowe osoby,
o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6, w zakresie ry-
bactwa Êródlàdowego

— gwarantujà mo˝liwoÊç prowadzenia racjonalnej
gospodarki w danym obwodzie rybackim i sà
zgodne z typem gospodarki rybackiej okreÊlonym
w operacie rybackim.

2. Komisja odrzuca ofert´, je˝eli stwierdzi, ˝e ofer-
ta nie spe∏nia jednego z warunków, o których mowa
w ust. 1.

3. Komisja mo˝e wezwaç oferenta do przedstawie-
nia orygina∏ów dokumentów, o których mowa § 7
ust. 6 pkt 2, je˝eli z∏o˝one kopie tych dokumentów sà
nieczytelne lub budzà wàtpliwoÊci co do ich auten-
tycznoÊci.

4. Komisja dokonuje oceny nast´pujàcych elemen-
tów oferty:

1) kwalifikacji i doÊwiadczenia zawodowego osoby,
o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6;

2) wysokoÊci:

a) zaproponowanej stawki op∏aty rocznej,

b) zaproponowanych nak∏adów rzeczowo-finanso-
wych;

3) gatunków materia∏u zarybieniowego zapropono-
wanych w nak∏adach rzeczowo-finansowych.

§ 10. 1. Komisja, dokonujàc oceny:

1) kwalifikacji i doÊwiadczenia zawodowego osoby,
o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6, oblicza sum´
punktów za wykszta∏cenie i doÊwiadczenie zawo-
dowe oferenta, zgodnie ze sposobem przyznawa-
nia punktów okreÊlonym w pkt I za∏àcznika nr 1 do
rozporzàdzenia;

2) wysokoÊci stawki op∏aty rocznej, porównuje zaofe-
rowanà przez oferentów stawk´ ze stawkà maksy-
malnà dla wód obwodu rybackiego, okreÊlonà
w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia;

3) wysokoÊci nak∏adów rzeczowo-finansowych, usta-
la wartoÊç materia∏u zarybieniowego podanego
w nak∏adach rzeczowo-finansowych;

4) gatunków materia∏u zarybieniowego, ustala ich
znaczenie dla wód obwodu rybackiego, dla które-
go jest przeprowadzany konkurs.

2. Komisja dokonuje oceny w zakresie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4, zgodnie ze sposobem okreÊlo-
nym w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Komisja dokonuje punktowej oceny poszczegól-
nych elementów oferty zgodnie ze sposobem okreÊlo-
nym w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia i przyznaje:

1) punkty za kwalifikacje i doÊwiadczenie zawodowe
osoby, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6;

2) od 0 do 20 punktów — za wysokoÊç zaproponowa-
nej stawki op∏aty rocznej;

3) od 0 do 20 punktów — za wartoÊç materia∏u zary-
bieniowego zaproponowanego w nak∏adach rze-
czowo-finansowych;
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4) od 0 do 40 punktów — za znaczenie zaproponowa-
nych gatunków materia∏u zarybieniowego dla
wód obwodu rybackiego, dla którego jest przepro-
wadzany konkurs.

4. WartoÊç materia∏u zarybieniowego, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi:

1) iloczyn ceny materia∏u zarybieniowego okreÊlone-
go rodzaju i zaproponowanej w ofercie jego iloÊci
— dla materia∏u zarybieniowego tego samego ga-
tunku;

2) sum´ iloczynów ceny materia∏u zarybieniowego
okreÊlonego gatunku i rodzaju i zaproponowanej
w ofercie jego iloÊci — dla materia∏u zarybienio-
wego ró˝nych gatunków lub rodzajów.

5. Komisja dokonuje wyboru tej oferty, która otrzy-
ma∏a najwi´kszà liczb´ punktów.

§ 11. Z przebiegu konkursu komisja sporzàdza pro-
tokó∏, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca przeprowadzenia konkursu;

2) imiona i nazwiska cz∏onków komisji;

3) liczb´ z∏o˝onych ofert;

4) wskazanie oferentów, których oferta:

a) nie spe∏nia∏a warunków, o których mowa w § 6
ust. 1 i 2 oraz § 7, wraz z podaniem przyczyn jej
odrzucenia,

b) zosta∏a odrzucona z powodów, o których mowa
w § 9 ust. 2, wraz z podaniem przyczyn jej od-
rzucenia;

5) wskazanie oferentów, których oferty komisja oce-
ni∏a, wraz z podaniem:

a) liczby punktów, jakie uzyskali oferenci za kwali-
fikacje i doÊwiadczenie zawodowe,

b) wysokoÊci zaproponowanej stawki op∏aty rocz-
nej,

c) wysokoÊci zaproponowanych nak∏adów rzeczo-
wo-finansowych,

d) iloÊci, rodzajów i gatunków materia∏u zarybie-
niowego zaproponowanych w nak∏adach rze-
czowo-finansowych;

6) wskazanie oferenta, którego oferta zosta∏a wybra-
na, albo wskazanie przyczyn braku wyboru oferty
przez komisj´, albo podanie przyczyn uznania kon-
kursu za nierozstrzygni´ty;

7) list´ ofert sporzàdzonà wed∏ug przyznanej ofertom
liczby punktów w kolejnoÊci malejàcej, wraz z po-
daniem liczby punktów przyznanych ofercie za ele-
menty podlegajàce ocenie;

8) dat´ sporzàdzenia protoko∏u;

9) czytelne podpisy cz∏onków komisji.

§ 12. Konkurs uznaje si´ za nierozstrzygni´ty, je˝eli:

1) w terminie sk∏adania ofert do konkursu nie z∏o˝o-
no ˝adnej oferty;

2) ˝adna ze z∏o˝onych ofert nie odpowiada warun-
kom, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 lub § 7;

3) wszystkie z∏o˝one oferty odrzucono z przyczyn,
o których mowa w § 9 ust. 2.

§ 13. 1. Przewodniczàcy komisji w terminie 3 dni
od dnia podj´cia przez komisj´ uchwa∏y o wyniku kon-
kursu przekazuje dyrektorowi regionalnego zarzàdu
protokó∏ z przebiegu konkursu wraz z dokumentacjà
dotyczàcà przebiegu tego konkursu i jego wynikiem.

2. Dyrektor regionalnego zarzàdu sprawdza wyko-
nanie przez komisj´ czynnoÊci, o których mowa w § 8
ust. 1 pkt 3 i 6—12 oraz § 11.

3. Dyrektor regionalnego zarzàdu mo˝e zarzàdziç
powtórzenie czynnoÊci komisji, je˝eli stwierdzi uchy-
bienia w wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa
w § 8 ust. 1 pkt 3, 6—9 i 12 oraz § 11.

4. Dyrektor regionalnego zarzàdu uniewa˝nia kon-
kurs, je˝eli podczas sprawdzania czynnoÊci, o których
mowa w § 8 ust. 1 pkt 10 i 11, stwierdzi nieprawid∏o-
woÊci dotyczàce przyznanej liczby punktów.

§ 14. Je˝eli do og∏oszonego konkursu lub do po-
nownie og∏oszonego konkursu, o którym mowa
w § 16, zosta∏a z∏o˝ona jedna oferta, przepisy § 8 ust. 1
pkt 1—4, 6—8 i 11, § 11 pkt 1—4, 6, 8 i 9, § 12 pkt 2 i 3
oraz § 13 ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 15. 1. Ka˝dy z oferentów mo˝e, po przekazaniu
przez komisj´ dyrektorowi regionalnego zarzàdu pro-
toko∏u z przebiegu konkursu, zapoznaç si´ z tym pro-
toko∏em w siedzibie tego dyrektora.

2. Informacje zawarte w protokole, o którym mowa
w ust. 1, udost´pnia si´ oferentom z zachowaniem
przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 16. Je˝eli konkurs zosta∏ uniewa˝niony, dyrektor
regionalnego zarzàdu ponownie og∏asza i przeprowa-
dza konkurs.

§ 17. Dyrektor regionalnego zarzàdu zawiadamia
oferentów na piÊmie, za potwierdzeniem odbioru,
o wyniku konkursu i o otrzymanej przez nich liczbie
punktów albo o odrzuceniu oferty z powodów, o któ-
rych mowa w § 9 ust. 2, w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania wyniku konkursu oraz protoko∏u z jego przebiegu.

§ 18. 1. Oferent mo˝e z∏o˝yç do dyrektora regional-
nego zarzàdu protest od wyniku konkursu w terminie
7 dni od dnia dor´czenia zawiadomienia, o którym
mowa w § 17.

2. O z∏o˝eniu protestu dyrektor regionalnego za-
rzàdu zawiadamia niezw∏ocznie wszystkich oferentów,
których oferty komisja przyj´∏a do post´powania kon-
kursowego.

3. Dyrektor regionalnego zarzàdu rozpatruje pro-
test w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

4. Je˝eli protest zosta∏ uwzgl´dniony, dyrektor re-
gionalnego zarzàdu, w terminie 7 dni od dnia jego
uwzgl´dnienia, zarzàdza ponowne rozpatrzenie ofert
przez komisj´.
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5. Przepis § 17 stosuje si´ odpowiednio przy po-
wiadamianiu oferentów o wyniku ponownego rozpa-
trzenia ofert.

§ 19. Je˝eli do og∏oszonego konkursu lub do po-
nownie og∏oszonego konkursu, o którym mowa
w § 16, zosta∏a z∏o˝ona jedna oferta, dyrektor regio-
nalnego zarzàdu mo˝e zawrzeç umow´ z oferentem,
który jà z∏o˝y∏, gdy oferta ta odpowiada warunkom
okreÊlonym w § 6 ust. 1 oraz § 7.

§ 20. 1. Je˝eli oferent, którego oferta otrzyma∏a
najwi´kszà liczb´ punktów, nie przystàpi∏ do zawarcia
umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawia-
domienia, o którym mowa w § 17, albo od dnia otrzy-
mania zawiadomienia o ponownym rozpatrzeniu
ofert, dyrektor regionalnego zarzàdu mo˝e zawrzeç
umow´ z kolejnym oferentem z listy ofert, wymienio-
nej w § 11 pkt 7, gdy jego oferta uzyska∏a co najmniej
2/3 punktów przyznanych ofercie wybranej przez ko-
misj´.

2. Dyrektor regionalnego zarzàdu og∏asza i prze-
prowadza ponownie konkurs, je˝eli:

1) ˝adna z ofert nie uzyska∏a co najmniej 2/3 punktów
przyznanych ofercie wybranej przez komisj´;

2) kolejni oferenci na liÊcie, o której mowa w ust. 1,
uzyskali t´ samà liczb´ punktów.

§ 21. 1. Maksymalna stawka op∏aty rocznej za 1 ha
powierzchni obwodu rybackiego, w zale˝noÊci od ry-
backiego typu wody i jej po∏o˝enia, jest okreÊlona
w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Je˝eli w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia nie
wymieniono danej rzeki, to maksymalna stawka op∏a-

ty rocznej dla tej rzeki odpowiada stawce op∏aty rocz-
nej okreÊlonej w tym za∏àczniku dla rzeki lub jej odcin-
ka, z którymi dana rzeka ma po∏àczenie. Je˝eli dana
rzeka ma po∏àczenie z dwiema lub wi´cej rzekami wy-
mienionymi w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia,
maksymalna stawka op∏aty rocznej odpowiada stawce
okreÊlonej dla rzeki ni˝szego rz´du. Je˝eli dana rzeka
nie ma po∏àczenia z innymi rzekami, to maksymalna
stawka op∏aty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu ry-
backiego stanowi równowartoÊç 0,35 dt ˝yta.

3. Maksymalna stawka op∏aty rocznej dla starorze-
cza odpowiada stawce op∏aty rocznej okreÊlonej dla
rzeki lub jej odcinka, która to starorzecze utworzy∏a.

§ 22. Maksymalna stawka op∏aty rocznej dla rzek,
jezior lub zbiorników zaporowych po∏o˝onych w jed-
nym obwodzie rybackim odpowiada stawce op∏aty
rocznej okreÊlonej dla tej rzeki, jeziora lub zbiornika
zaporowego, który zajmuje najwi´kszà cz´Êç po-
wierzchni zasadniczego obwodu rybackiego.

§ 23. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski
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———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego
2003 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w u˝ytkowa-
nie obwodu rybackiego (Dz. U. Nr 34, poz. 290, Nr 47,
poz. 406 i Nr 121, poz. 1140 oraz z 2004 r. Nr 154,
poz. 1632), które na podstawie art. 22 ustawy z dnia
3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087) utraci-
∏o moc z dniem 30 lipca 2006 r.
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Do obliczenia punktów za kwalifikacje i doÊwiadczenie osoby, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6 rozporzàdze-
nia, przyjmuje si´ sum´ punktów za wykszta∏cenie i doÊwiadczenie zawodowe w rybactwie.

I I .  Sposób przyznawania punktów za wysokoÊç zaproponowanej stawki op∏aty rocznej

Sof · 20
Spkt = ————

Smax
gdzie:

Spkt — oznacza liczb´ punktów przyznanà oferentowi za zaproponowanà przez niego stawk´ op∏aty rocznej
Sof — oznacza stawk´ op∏aty rocznej zaproponowanà przez oferenta
Smax — oznacza stawk´ op∏aty rocznej dla wód obwodu rybackiego okreÊlonà w za∏àczniku nr 3 do rozporzà-

dzenia

I I I .  Sposób przyznawania punktów za wysokoÊç zaproponowanych nak∏adów rzeczowo-
-f inansowych

log Nof · 20
Npkt = ——————

log Nmax
gdzie:

Npkt — oznacza liczb´ punktów przyznanà oferentowi za zaproponowanà przez niego wysokoÊç nak∏adów
rzeczowo-finansowych

Nof — oznacza zaproponowanà przez oferenta wysokoÊç nak∏adów rzeczowo-finansowych, wyra˝onà w z∏o-
tych

Nmax — oznacza najwy˝szà zaproponowanà przez oferentów wartoÊç nak∏adów rzeczowo-finansowych spo-
Êród ofert podlegajàcych ocenie punktowej, wyra˝onà w z∏otych

log — oznacza logarytm dziesi´tny

IV. Sposób przyznawania punktów za znaczenie zaoferowanych gatunków materia∏u zarybie-
niowego dla wód obwodu rybackiego

Zof · 40
Zpkt = —————

Zmax
gdzie:

Zpkt — oznacza liczb´ punktów przyznanà oferentowi za znaczenie zaoferowanych gatunków materia∏u zary-
bieniowego dla wód obwodu rybackiego

Zof — oznacza wartoÊç znaczenia zaoferowanych przez oferenta gatunków materia∏u zarybieniowego dla
wód obwodu rybackiego, ustalonà zgodnie ze sposobem okreÊlonym w za∏àczniku nr 3 do rozporzà-
dzenia

Zmax — oznacza najwy˝szà wartoÊç znaczenia gatunków materia∏u zarybieniowego dla wód obwodu rybackie-
go spoÊród ofert podlegajàcych ocenie punktowej

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. (poz. 181)

Za∏àcznik nr 1

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA ELEMENTY OFERTY PODLEGAJÑCE OCENIE

I.  Sposób przyznawania punktów za kwalif ikacje i doÊwiadczenie zawodowe oferenta lub
pracownika, z którym oferent zawar∏ umow´ o prac´
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Za∏àcznik nr 2

I. MAKSYMALNA STAWKA OP¸ATY ROCZNEJ ZA 1 HA POWIERZCHNI OBWODU RYBACKIEGO USTALONA
DLA RZEK
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III. MAKSYMALNA STAWKA OP¸ATY ROCZNEJ ZA 1 HA POWIERZCHNI OBWODU RYBACKIEGO USTALONA
DLA ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH

Za∏àcznik nr 3

SPOSÓB USTALANIA ZNACZENIA GATUNKÓW MATERIA¸U ZARYBIENIOWEGO
DLA WÓD OBWODU RYBACKIEGO

Zof = Z1 · k1 + Z2 · k2 + Z3 · k3 +... + Zn · kn

gdzie:

Zof — oznacza wartoÊç znaczenia gatunków materia∏u zarybieniowego dla wód obwodu rybackiego
Z1, Z2, Z3,..., Zn — odpowiada, wyra˝onej w z∏otych, wartoÊci materia∏u zarybieniowego okreÊlonego gatunku

ryb, którym oferent zaoferowa∏ zarybiç wody obwodu rybackiego
k1, k2, k3,..., kn — oznacza wartoÊç wspó∏czynnika znaczenia gatunku ryb dla danego rybackiego typu wody,

podanà w tabeli

II. MAKSYMALNA STAWKA OP¸ATY ROCZNEJ ZA 1 HA POWIERZCHNI OBWODU RYBACKIEGO JEZIOR
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ObjaÊnienia:

a) Dla obwodu rybackiego, który obejmuje ró˝ne typy wody, wartoÊç wspó∏czynnika znaczenia gatunku ryb dla rybackiego
typu wód przyjmuje si´ dla tego rybackiego typu wody, który zajmuje najwi´kszà cz´Êç powierzchni zasadniczego obwo-
du rybackiego.

b) Dotyczy zarybiania rzek Dunajec, Poprad, San oraz rzeki Czarna Orawa i ich dop∏ywów.
c) Dotyczy zarybiania w rzekach Brda, Drawa, Drw´ca, Dunajec, ¸eba, Pars´ta, Reda, Rega, San, S∏upia, Wda, Wieprza, Wie-

rzyca, Wis∏oka, i ich dop∏ywach oraz w pozosta∏ych dop∏ywach rzeki Wis∏y powy˝ej ujÊcia rzeki Dunajec i Iewobrze˝nych
dop∏ywów rzeki Odry.

d) Dotyczy zarybiania w rzekach Ba∏da, Brda, Drw´ca, Dunajec, Gowienica, Gwda, Ina, ¸eba, ¸upawa, Narusza, Pars´ta, Pa-
s∏´ka, Radunia, Reda, Rega, San, S∏upia, Wda, We∏na, Wieprz, Wieprza, Wierzyca, Wis∏oka, i ich dop∏ywach oraz w pozo-
sta∏ych dop∏ywach rzeki Wis∏y powy˝ej ujÊcia rzeki Dunajec i lewobrze˝nych dop∏ywów rzeki Odry.

e) Dotyczy zarybiania innych rzek niewymienionych pod indeksem c) i indeksem d),
f) Z wy∏àczeniem karpia, karasia srebrzystego, kràpia, leszcza, p∏oci, wzdr´gi oraz amura, pstràga t´czowego, to∏pygi bia-

∏ej i pstrej oraz innych ryb z gatunków obcych rodzimej faunie.
g) Dotyczy zarybiania jezior Haƒcza, Wigry oraz jeziora Wdzydze i ich dop∏ywów.
h) Dotyczy zarybiania górskich zbiorników zaporowych, których rz´dna wody górnej przy pojemnoÊci martwej zbiornika

znajduje si´ powy˝ej 400 m n.p.m., jeÊli nie sà zarybiane jednoczeÊnie sandaczem lub szczupakiem. W pozosta∏ych przy-
padkach za zarybienie trocià jeziorowà przyznaje si´ 1 pkt.


