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Na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 18 kwiet-
nia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposoby sporzàdzania operatu rybackiego,

2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinien odpo-
wiadaç operat rybacki,

3) jednostki uprawnione do opiniowania operatów ry-
backich,

4) sposoby opiniowania operatu rybackiego.

§ 2. Operat rybacki, zwany dalej „operatem”, spo-
rzàdza si´ z uwzgl´dnieniem informacji zawartych w:

1) dotychczasowym operacie oraz dokumentacji, do
której prowadzenia jest obowiàzany uprawniony
do rybactwa na podstawie przepisów o rybactwie
Êródlàdowym,

2) planach, programach, politykach lub strategiach
w dziedzinie rybactwa Êródlàdowego, sporzàdzo-
nych przez organy administracji publicznej na pod-
stawie odr´bnych przepisów,

3) planie ochrony przyrody, o którym mowa w przepi-
sach o ochronie przyrody, je˝eli operat sporzàdza
si´ dla obwodu rybackiego znajdujàcego si´ w gra-
nicach parku narodowego, rezerwatu przyrody,
parku krajobrazowego,

4) katastrze wodnym

lub innych dokumentach udost´pnianych na podsta-
wie przepisów prawa ochrony Êrodowiska, zawierajà-
cych informacje o Êrodowisku i jego ochronie.

§ 3. Cz´Êç opisowà operatu sporzàdza si´ w formie:

1) pisemnej lub

2) zapisu na noÊniku informatycznym zabezpieczo-
nym przed wprowadzeniem zmian.

§ 4. Cz´Êç opisowa operatu zawiera:

1) imi´ i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania
albo nazw´ i adres siedziby uprawnionego do ry-
bactwa,

2) nazw´ i numer obwodu rybackiego, dla którego
sporzàdza si´ operat,

3) nazwy i informacje dotyczàce powierzchni rzek, je-
zior lub innych zbiorników wodnych, wraz ze wska-
zaniem ich dop∏ywów wchodzàcych w sk∏ad obwo-
du rybackiego, a tak˝e sposób ich po∏àczenia z in-
nymi wodami,

4) powierzchni´ zasadniczego obwodu rybackiego
ustalonà przy Êrednim niskim stanie wody z wielo-
lecia obliczonà na podstawie informacji paƒstwo-
wej s∏u˝by hydrologiczno-meteorologicznej,

5) ocen´ oddzia∏ywania na sposób prowadzenia go-
spodarki rybackiej ustanowionych obr´bów
ochronnych,

6) okreÊlenie wyst´pujàcych êróde∏ i rodzajów zanie-
czyszczeƒ wód oraz innych czynników majàcych
wp∏yw na prowadzenie racjonalnej gospodarki ry-
backiej w obwodzie rybackim,

7) okreÊlenie rodzaju, zakresu i wp∏ywu k∏usownictwa
oraz szkód wyrzàdzanych przez zwierz´ta wolno ̋ y-
jàce na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybac-
kiej w obwodzie rybackim,

8) opis warunków hydrobiologicznych obwodu rybac-
kiego,

9) charakterystyk´ ichtiofauny obwodu rybackiego,
w tym sk∏ad gatunkowy ryb i struktur´ ich popula-
cji,

10) za∏o˝enia dotyczàce ochrony i po∏owów ryb i ra-
ków,

11) spis dokumentów êród∏owych wykorzystanych
przy sporzàdzaniu operatu,

12) dat´ sporzàdzenia operatu i podpis uprawnionego
do rybactwa.

§ 5. 1. W za∏o˝eniach dotyczàcych ochrony i po∏o-
wów ryb i raków, o których mowa w § 4 pkt 10, podaje
si´:

1) typ prowadzonej gospodarki rybackiej,

2) wymiary gospodarcze ryb — w razie wystàpienia
w obwodzie rybackim zmian majàcych niekorzyst-
ny wp∏yw na wielkoÊç lub struktur´ populacji ryb
b´dàcych przedmiotem eksploatacji,

3) sposób regulacji wielkoÊci i struktury populacji ryb
drapie˝nych oraz ryb karpiowatych w jeziorach lub
innych zbiornikach wodnych,

4) maksymalnà liczb´ osób, które w ciàgu jednego
dnia mogà uprawiaç amatorski po∏ów ryb w obwo-
dzie rybackim,

5) nak∏ady rzeczowo-finansowe przewidziane na zary-
bienia, ze wskazaniem sposobu i warunków od-
twarzania eksploatowanych zasobów raków oraz
ryb z gatunków w´drownych lub zagro˝onych po-
garszajàcymi si´ warunkami rozrodu naturalnego
w wodach obwodu rybackiego, w których podaje
si´:
a) iloÊç i rodzaj materia∏u zarybieniowego lub
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b) kwot´ Êrodków finansowych oraz rodzaj mate-
ria∏u zarybieniowego, na który uprawniony do
rybactwa przeznaczy te Êrodki,

6) rodzaje i zakres zabiegów ochronnych, niezb´d-
nych do ochrony zasobów raków i ryb lub poprawy
warunków ich bytowania w wodach, w tym czyn-
noÊci zwiàzane z prowadzeniem racjonalnej go-
spodarki rybackiej.

2. Rodzaj materia∏u zarybieniowego s∏u˝àcego do
odtwarzania populacji ryb wymagajàcych ochrony ze
wzgl´du na koniecznoÊç zachowania ró˝norodnoÊci
biologicznej, a w szczególnoÊci populacji:

1) karpiowatych ryb reofilnych,

2) lipienia,

3) ∏ososia,

4) pstràga potokowego,

5) siei,

6) troci jeziorowej i w´drownej,

7) w´gorza,

podaje si´ z uwzgl´dnieniem miejsc pochodzenia
materia∏u zarybieniowego, jego przydatnoÊci do za-
rybieƒ oraz informacji zawartych w charakterystyce
ichtiofauny, o której mowa w § 4 pkt 9.

§ 6. Cz´Êç graficzna operatu zawiera szkic sytuacyj-
ny wód wchodzàcych w sk∏ad obwodu rybackiego, wy-
konany na mapie lub jej kopii zgodnie z obowiàzujà-
cym stanem faktycznym, wraz z naniesionymi na nim:

1) granicami zasadniczego i uzupe∏niajàcego obwodu
rybackiego,

2) granicami obr´bów hodowlanych i ochronnych
oraz obszarów, które zosta∏y obj´te formami
ochrony przyrody na podstawie przepisów
o ochronie przyrody,

3) granicami wód uznanych za nieprzydatne do pro-
wadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej,

4) wyspami,

5) miejscami usytuowania sadzów rybackich, przep∏a-
wek, pomostów lub innych budowli majàcych
wp∏yw na prowadzenie racjonalnej gospodarki ry-
backiej w obwodzie rybackim,

6) miejscami sta∏ego po∏owu ryb narz´dziami lub
urzàdzeniami rybackimi,

7) miejscami gromadnego przebywania kormoranów
czarnych (Phalacrocorax carbo), o ile wyst´pujà.

§ 7. 1. Do operatu uprawniony do rybactwa do∏à-
cza, z zastrze˝eniem ust. 2, kopie dokumentów, o któ-
rych mowa w § 2 pkt 1.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli dla danego
obwodu rybackiego operat sporzàdza si´ po raz pierw-
szy.

§ 8. Jednostkami uprawnionymi do opiniowania
operatów, zwanymi dalej „jednostkami uprawniony-
mi”, sà:

1) Akademia Rolnicza w Szczecinie,

2) Instytut Rybactwa Âródlàdowego w Olsztynie,

3) Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie.

§ 9. Opiniowaniu podlegajà elementy operatu,
o których mowa w § 4 pkt 3—10 oraz w § 6 pkt 6.

§ 10. Jednostka uprawniona sporzàdza opini´ na
piÊmie w ciàgu 3 miesi´cy od dnia otrzymania operatu
do zaopiniowania.

§ 11. Jednostka uprawniona, sporzàdzajàc opini´,
o której mowa w § 10:

1) sprawdza zgodnoÊç informacji podanych w opera-
cie przez uprawnionego do rybactwa z informacja-
mi zawartymi w dokumentach, o których mowa
w § 2,

2) ocenia celowoÊç za∏o˝eƒ operatu w zakresie wyko-
rzystywania produkcyjnych mo˝liwoÊci wód z za-
chowaniem zasobów ryb w równowadze biologicz-
nej i na poziomie umo˝liwiajàcym gospodarcze ko-
rzystanie z nich w przysz∏oÊci.

§ 12. 1. Opinia dotyczàca operatu zawiera:

1) oznaczenie jednostki uprawnionej,

2) imi´, nazwisko i podpis pracownika, który sporzà-
dzi∏ opini´,

3) imi´ i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania
albo nazw´ i adres siedziby uprawnionego do ry-
bactwa, który sporzàdzi∏ operat,

4) uzasadnienie,

5) dat´ sporzàdzenia opinii,

6) podpis osoby reprezentujàcej jednostk´ uprawnio-
nà,

7) sygnatur´ identyfikujàcà zaopiniowany operat.

2. W uzasadnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,
podaje si´ przyczyny, z powodu których jednostka
uprawniona wyda∏a pozytywnà albo negatywnà opi-
ni´.

3. Sygnatura, o której mowa w ust. 1 pkt 7, sk∏ada
si´ z literowego skrótu nazwy jednostki uprawnionej,
z numeru, który nadano operatowi, kolejnego numeru
opinii oraz roku jej sporzàdzenia.

§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 10 grudnia 1997 r.
w sprawie wymagaƒ, jakim powinien odpowiadaç
operat rybacki, oraz okreÊlenia jednostek uprawnio-
nych do opiniowania tych operatów (Dz. U. Nr 154,
poz. 1010).

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski


