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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o rybołówstwie wraz z projektami podstawowych
aktów wykonawczych,

co do którego Rada Ministrów zadeklarowała, że ma na celu dostosowanie
polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej.

Jednocześnie, zgodnie z wymogami art. 34 ust. 5 regulaminu Sejmu,
przekazuję, przetłumaczone na język polski, teksty przepisów Unii Europejskiej,
do których ma być dostosowane prawo polskie.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z wyrazami szacunku

(-) Leszek Miller



Projekt

U S T A W A

                                              z dnia .............................. 

o rybołówstwie

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa tryb postępowania, w tym zakres zadań i właściwość

organów, w sprawach:

1) nadawania uprawnień do wykonywania rybołówstwa;

2) racjonalnego wykonywania rybołówstwa, w tym ochrony żywych

zasobów morza;

3) kontroli i nadzoru nad:

a) wykonywaniem rybołówstwa,

b) obrotem produktami rybołówstwa.

2. Przepisy ustawy stosuje się do:

1) właścicieli statków rybackich o polskiej przynależności i armatorów

wykonujących rybołówstwo morskie tymi statkami na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej wyłącznej strefie

ekonomicznej oraz poza granicami polskich obszarów morskich;

2) armatorów:

a) wykonujących rybołówstwo morskie statkami rybackimi o obcej

przynależności w polskich obszarach morskich,

b) prowadzących skup lub przetwórstwo organizmów morskich w

polskich obszarach morskich;

3) osób fizycznych lub osób prawnych, które prowadzą połowy

organizmów morskich w celach naukowo-badawczych,
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szkoleniowych albo sportowo-rekreacyjnych, dokonują zarybiania,

prowadzą chów lub hodowlę ryb i innych organizmów morskich;

4) przedsiębiorców, którzy prowadzą obrót produktami rybołówstwa.

Art.  2.  Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) rybołówstwo – rybołówstwo morskie, skup lub przetwórstwo na

morzu organizmów morskich, połów organizmów morskich w  celach

naukowo-badawczych, szkoleniowych albo sportowo-rekreacyjnych,

zarybianie oraz chów lub hodowlę ryb i innych organizmów

morskich;

2) rybołówstwo morskie – połów organizmów morskich w morzu

w  celach zarobkowych;

3) historyczne prawa połowowe – prawo do prowadzenia połowów

określonego gatunku organizmów morskich, wynikające

z  udokumentowanych połowów prowadzonych przez armatora w

przeszłości, w określonym czasie;

4) kwota połowowa – maksymalna liczba sztuk lub masa organizmów

morskich poszczególnych gatunków, wyodrębniona w ramach ogólnej

kwoty połowowej, udostępniona do odłowienia armatorowi lub grupie

armatorów;

5) ukierunkowane połowy – połowy, których celem jest pozyskanie

organizmów morskich określonego gatunku;

6) przyłów – część połowu obejmującą organizmy morskie

poszczególnych gatunków, które nie są celem połowów

ukierunkowanych;

7) obrót produktami rybołówstwa – wyładunek, sprzedaż detaliczną i

hurtową, transport i magazynowanie produktów rybołówstwa na

lądzie oraz przeładunek produktów rybołówstwa ze statku rybackiego

na statek w morzu.

Art. 3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,

granice między wodami morskimi a wodami śródlądowymi, mając na względzie
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zróżnicowanie metod zarządzania żywymi zasobami morza i wód śródlądowych do celów

wykonywania rybołówstwa.

Rozdział 2

Wykonywanie rybołówstwa

Art. 4. 1. Rybołówstwo morskie statkami rybackimi o polskiej przynależności

może być wykonywane przez armatora, którego siedziba albo oddział, albo miejsce

zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Rybołówstwo morskie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może

być wykonywane wyłącznie statkami rybackimi o polskiej przynależności.

Art. 5. 1. Wykonywanie rybołówstwa morskiego przez armatorów, o  których

mowa w art. 4 ust. 1, odbywa się przy użyciu statku rybackiego wpisanego do rejestru

statków rybackich, któremu nadano oznakę rybacką oraz wymaga uzyskania licencji

połowowej, zwanej dalej „licencją”, i specjalnego zezwolenia połowowego.

2. Prowadzenie połowów lub skupu organizmów morskich poza Morzem

Bałtyckim na podstawie dwustronnych lub wielostronnych umów międzynarodowych,

których Rzeczpospolita Polska jest stroną, wymaga uzyskania zgody Komisji Europejskiej.

Art. 6. 1. Statek rybacki o polskiej przynależności jest wpisywany, na pisemny

wniosek właściciela statku rybackiego, do rejestru statków rybackich, zwanego dalej

„rejestrem".

 2. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej przez ministra

właściwego do spraw rolnictwa.

 3. Wniosek o wpis do rejestru składa się do ministra właściwego do spraw

rolnictwa za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, właściwego

dla portu macierzystego statku rybackiego.

 4.  Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę

i adres właściciela i armatora statku rybackiego;

2) nazwę statku rybackiego, jeżeli została nadana;
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3) oznakę rybacką, jeżeli statek rybacki ją posiada;

4) numer identyfikacyjny statku rybackiego, jeżeli statek taki numer

posiada;

5) numer rejestrowy polskiego rejestru okrętowego, jeżeli statek

rybacki jest wpisany do polskiego rejestru okrętowego

prowadzonego przez izbę morską właściwą dla portu

macierzystego tego statku;

6) międzynarodowy sygnał wywoławczy, jeżeli został nadany;

7) nazwę portu macierzystego statku rybackiego;

8) rodzaj statku rybackiego;

9) rodzaj napędu statku, moc w kW silników głównych i

pomocniczych, ich typy, numery i rok zamontowania;

10) długość całkowitą statku rybackiego;

11) długość statku rybackiego między pionami;

12) szerokość i zanurzenie statku rybackiego;

13) pojemność statku rybackiego;

14) nośność statku rybackiego;

15) rok i miejsce budowy statku rybackiego;

16) rok ostatniej modernizacji statku rybackiego;

17) datę rozpoczęcia użytkowania statku rybackiego;

18) materiał główny kadłuba statku rybackiego;

19)  rok położenia stępki;

20) pojemność ładowni przeznaczonych do przechowywania

produktów rybołówstwa;

21) rodzaj narzędzia połowowego – pierwszego, drugiego, trzeciego i

czwartego typu;

22) kraj, w którym statek rybacki został nabyty.
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 5.  Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dokumenty potwierdzające

dane zawarte we wniosku.

 6.  Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego w terminie 7 dni od dnia

otrzymania wniosku przekazuje dane statku rybackiego zawarte we wniosku oraz oznakę

rybacką ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa w celu wpisania statku do rejestru.

Art. 7. 1. Odmawia się wpisania statku rybackiego do rejestru, jeżeli jego

rejestracja spowoduje przekroczenie potencjału połowowego floty lub segmentu tej floty,

określonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,

potencjał połowowy floty lub poszczególnych segmentów floty, mając na względzie

ochronę żywych zasobów morza oraz zapewnienie dochodów armatorom wykonującym

rybołówstwo morskie.

Art. 8. 1. Po dokonaniu wpisu statku rybackiego do rejestru minister właściwy do

spraw rolnictwa wydaje właścicielowi statku rybackiego zaświadczenie o wpisie tego

statku do rejestru.

2. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się numer

identyfikacyjny statku rybackiego oraz oznakę rybacką tego statku.

3. W przypadku nadania nowej oznaki rybackiej wydaje się nowe

zaświadczenie o wpisie statku rybackiego do rejestru.

Art. 9. 1. Oznakę rybacką nadaje, na wniosek armatora statku rybackiego,

okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, właściwy dla portu macierzystego danego

statku rybackiego.

2. Oznakę rybacką stanowi trzyliterowy skrót nazwy portu macierzystego

statku rybackiego oraz kolejny numer w spisie oznak rybackich, prowadzonym dla danego

portu przez właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.

Art. 10. 1. Wszelkie zmiany danych zawartych w rejestrze i zmiany dotyczące

danych, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 8, 12, 14, 16, 19 i 20, oraz okoliczność

uzasadniającą wykreślenie statku rybackiego z rejestru, właściciel statku rybackiego

zgłasza do ministra właściwego do spraw rolnictwa za pośrednictwem okręgowego

inspektora rybołówstwa morskiego, właściwego dla portu macierzystego statku

rybackiego, w terminie 30 dni od dnia ich powstania.
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2. W zgłoszeniu zmiany danych, o których mowa w ust. 1, albo

w zgłoszeniu okoliczności uzasadniającej wykreślenie statku rybackiego z rejestru, podaje

się:

1) numer identyfikacyjny statku rybackiego;

2) oznakę rybacką;

3) nazwę statku rybackiego, jeżeli została nadana;

4) dane, których dotyczy zmiana albo okoliczność uzasadniającą

wykreślenie statku rybackiego z rejestru.

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się  dokumenty

potwierdzające dane, których dotyczy zmiana lub okoliczność uzasadniającą wykreślenie

statku rybackiego z rejestru.

Art. 11. 1. Wykreślenie statku rybackiego z rejestru następuje:

1) na wniosek właściciela statku rybackiego;

2) z urzędu, w przypadku gdy statek:

a) zatonął, zaginął lub uległ zniszczeniu,

b) utracił polską przynależność lub charakter statku rybackiego,

c) nie był używany do wykonywania rybołówstwa morskiego

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Po wykreśleniu statku rybackiego z rejestru zaświadczenie o  wpisie

do rejestru wraz z jego odpisami anuluje się.

Art. 12. 1. Licencję wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek

armatora statku rybackiego.

 2. Wniosek o wydanie licencji składa się do ministra właściwego do

spraw rolnictwa za pośrednictwem właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa

morskiego.

 3. Licencja jest wydawana, na statek rybacki wpisany do rejestru, na

czas nieokreślony.

 4.  Wniosek o wydanie licencji zawiera:
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1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę,

siedzibę i adres armatora statku rybackiego;

2) numer identyfikacyjny statku rybackiego;

3) oznakę rybacką.

 5.  W czasie wykonywania rybołówstwa morskiego licencja powinna

znajdować się na statku rybackim, na który została wydana, z  wyłączeniem statków

rybackich o długości całkowitej poniżej 10 m.

Art.  13.  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,

wzór licencji, mając na względzie ujednolicenie tych dokumentów zgodnie z przepisami

Unii Europejskiej oraz usprawnienie ich kontroli.

Art.  14.   Minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia wydania licencji, w

przypadku gdy:

1) statek rybacki, na który jest składany wniosek o wydanie licencji, nie

jest wpisany do rejestru;

2) armator ubiegający się o wydanie licencji:

a) w okresie ostatnich 2 lat został ukarany za prowadzenie

ukierunkowanych połowów organizmów morskich w okresie

ochronnym lub w obwodzie ochronnym albo

b) został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

popełnione przy użyciu statku rybackiego.

Art. 15. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze decyzji:

1) na wniosek właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa

morskiego może wstrzymać wykonywanie rybołówstwa morskiego

na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli armator

prowadził ukierunkowane połowy organizmów morskich w okresie

ochronnym lub w obwodzie ochronnym;

2) cofa licencję, w przypadku gdy:

a) statek rybacki został wykreślony z rejestru statków rybackich

lub
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b) armator został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo popełnione przy użyciu statku rybackiego.

 2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej

wykonalności.

Art. 16. 1. Wykonywanie rybołówstwa morskiego w danym roku kalendarzowym

wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia połowowego.

2. Specjalne zezwolenie połowowe jest wydawane na wniosek armatora

na statek rybacki, na który wydano licencję, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Armator występujący z wnioskiem o wydanie specjalnego zezwolenia

na statek rybacki, na który nie posiada licencji, składa ten wniosek łącznie z wnioskiem o

wydanie licencji.

4. Specjalne zezwolenie połowowe na wniosek armatora statku

rybackiego wydaje:

1) minister właściwy do spraw rolnictwa – na polską wyłączną strefę

ekonomiczną, na morze terytorialne, Zatokę Pucką i  Gdańską oraz

poza polskimi obszarami morskimi;

2) właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego – na Zalew

Wiślany, Zalew Szczeciński, na obszar Zalewu Kamieńskiego i

Jeziora Dąbie.

5.  Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego, o  którym

mowa w ust. 4 pkt 1, składa się za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa

morskiego, właściwego dla portu macierzystego statku rybackiego.

6.  Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się w

terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma być wydane

specjalne zezwolenie połowowe, z zastrzeżeniem ust. 7.

7.  Armator, który nabył uprawnienie do wykonywania rybołówstwa

morskiego na podstawie umowy międzynarodowej albo z innego tytułu po upływie

terminu, o którym mowa w ust. 6, może ubiegać się o wydanie specjalnego zezwolenia

połowowego w ciągu całego roku.

8.  Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego zawiera:
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1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę

i adres armatora statku rybackiego;

2) numer licencji połowowej, z zastrzeżeniem ust. 3;

3) określenie organizmów morskich, które będą celem połowu;

4) wnioskowaną kwotę połowową, jeżeli jest wymagana;

5) rejon prowadzenia połowów;

6) rodzaj narzędzi połowowych.

9.  W czasie wykonywania rybołówstwa morskiego, specjalne

zezwolenie połowowe powinno znajdować się na statku rybackim, na który zostało

wydane.

10.  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze

rozporządzenia, wzór specjalnego zezwolenia połowowego, mając na względzie

ujednolicenie tych dokumentów zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz usprawnienie

ich kontroli.

Art.  17.  Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii

organizacji społeczno-zawodowych rybaków, określa corocznie, w drodze rozporządzenia,

sposób i warunki podziału ogólnej kwoty połowowej na akwenach wodnych, o których

mowa w art. 16 ust. 4 pkt 1, mając na względzie ochronę i  racjonalne wykorzystanie

żywych zasobów morza.

Art.  18.  Właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego może określić

corocznie, w drodze zarządzenia, organizmy morskie objęte ogólną kwotą połowową, a

także, po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowych rybaków, sposób i

warunki podziału tej kwoty na akwenach wodnych, o których mowa w art. 16 ust. 4 pkt 2.

Art. 19.  Organy, o których mowa w art. 17 i 18, określając sposób i  warunki

podziału ogólnej kwoty połowowej mogą uwzględnić historyczne prawa połowowe

poszczególnych armatorów.

Art. 20. 1. Kwoty połowowe określone w specjalnym zezwoleniu połowowym

mogą być przekazywane w całości lub w części armatorom posiadającym kwotę połowową

na ten sam gatunek organizmu morskiego, którego dotyczy przekazanie.

 2.  Przekazanie kwoty połowowej, o którym mowa w ust. 1, następuje:
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1) na wspólny wniosek zainteresowanych armatorów składany do

organu, który wydał specjalne zezwolenie połowowe oraz

2) po wyrażeniu zgody przez organ, o którym mowa w pkt 1; zgodę

wydaje się po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-

zawodowych rybaków.

Art. 21. 1. W przypadku cofnięcia licencji, cofa się również specjalne zezwolenie

połowowe.

2.  W przypadku stosowania niedozwolonych narzędzi połowowych lub

w przypadku gdy armator w ciągu 6 miesięcy został dwukrotnie ukarany za naruszanie

tego samego przepisu o rybołówstwie, organ wydający specjalne zezwolenie połowowe

może wydać decyzję o czasowym zakazie połowów organizmów morskich określonych w

specjalnym zezwoleniu połowowym, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3.  Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 2, nadaje się rygor

natychmiastowej wykonalności.

Art.  22.  Kwot połowowych niewykorzystanych po wydaniu decyzji, o której

mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i art. 21, nie rozdziela się.

Art. 23. 1.  Prowadzenie skupu lub przetwórstwa organizmów morskich,

w  danym roku kalendarzowym w polskich obszarach morskich, wymaga uzyskania

pozwolenia.

2.  Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje minister właściwy do

spraw rolnictwa na wniosek armatora statku, przy użyciu którego prowadzony jest skup

lub przetwórstwo na morzu organizmów morskich.

3.  Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę

i adres armatora statku, przy użyciu którego prowadzony jest skup

lub przetwórstwo organizmów morskich;

2) nazwę, oznaczenie, międzynarodowy sygnał wywoławczy, port

macierzysty oraz przynależność państwową statku;

3) rodzaj napędu statku, moc w kW silników głównych

i  pomocniczych;
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4) długość całkowitą statku;

5) długość między pionami;

6) pojemność statku;

7) pojemność ładowni przeznaczonych do przechowywania

produktów rybołówstwa;

8) ilość oraz gatunek organizmów morskich, które będą celem

prowadzonego skupu lub przetwórstwa;

9) planowany rejon prowadzenia skupu lub przetwórstwa organizmów

morskich.

4.  Pozwolenie zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę

i adres armatora statku, przy użyciu którego jest prowadzony skup

lub przetwórstwo organizmów morskich;

2) nazwę, oznaczenie, międzynarodowy sygnał wywoławczy, port

macierzysty oraz przynależność państwową statku;

3) określenie ilości i gatunku organizmów morskich, będących celem

prowadzonego skupu lub przetwórstwa;

4) określenie rejonu prowadzenia skupu lub przetwórstwa

organizmów morskich;

5) okres ważności pozwolenia.

5.  Pozwolenie powinno znajdować się na statku w czasie prowadzenia

skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich.

Art. 24. 1.  Połowy organizmów morskich w polskich obszarach morskich w

celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych mogą być prowadzone po uzyskaniu

zezwolenia właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.

2.   Z wnioskiem o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1, mogą

wystąpić instytuty naukowo-badawcze, szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe

kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego oraz szkoły ponadgimnazjalne o profilu

rybołówstwo morskie, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.
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3.  Wniosek o wydanie zezwolenia na połowy organizmów morskich w

celach naukowo-badawczych zawiera:

1) planowany zakres i sposób badań;

2) przewidywany rejon połowów;

3) określenie organizmów morskich, które będą celem połowów;

4) planowaną wielkość połowów;

5) przewidywany czas trwania badań;

6) oznaczenie statku, przy użyciu którego będą prowadzone połowy w

celach naukowo-badawczych.

4.  Wniosek o wydanie zezwolenia na połowy organizmów morskich w

celach szkoleniowych zawiera określenie organizmów morskich, które będą celem

połowów oraz przewidywany rejon i wielkość połowów.

5.  Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, składa się nie później niż na 1

miesiąc przed przewidywanym dniem rozpoczęcia połowów organizmów morskich w

celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych.

Art. 25. 1. Zezwolenie na połowy organizmów morskich w celach naukowo-

badawczych określa termin, rejon i sposób dokonywania połowów oraz może

przewidywać odstępstwa od przepisów dotyczących:

1) okresów ochronnych;

2) obwodów ochronnych;

3) wymiarów ochronnych;

4) rodzaju sprzętu połowowego.

2. Zezwolenie na połowy organizmów morskich w celach szkoleniowych

określa termin, rejon oraz sposób dokonywania połowów.

3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny znajdować się na

statku w czasie prowadzenia połowów organizmów morskich w celach naukowo-

badawczych albo szkoleniowych.

Art. 26. 1. Odmawia się wydania zezwolenia na połowy organizmów morskich w

celach naukowo-badawczych, w przypadku gdy:
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1) przeprowadzenie badań stanowiłoby zagrożenie dla środowiska

morskiego lub

2) wnioskodawca powtórnie ubiegający się o zezwolenie nie

przedstawił wyników i wniosków, o których mowa w art. 28, lub

3) podczas przeprowadzania badań zostały rażąco naruszone przepisy

o rybołówstwie lub warunki określone w zezwoleniu na połowy

organizmów morskich w celach naukowo-badawczych.

 2.  Odmawia się wydania zezwolenia na połowy organizmów morskich w

celach szkoleniowych, jeżeli podczas połowu zostały rażąco naruszone przepisy o

rybołówstwie lub warunki określone w zezwoleniu na połowy organizmów morskich w

celach szkoleniowych.

Art. 27. 1.  Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, który wydał zezwolenie

na połowy organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych,

może je cofnąć, w drodze decyzji, w przypadku rażącego naruszania przepisów o

rybołówstwie.

2.  Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej

wykonalności.

Art.  28.  Podmiot, który przeprowadził połowy organizmów morskich w  celach

naukowo-badawczych jest obowiązany przedstawić okręgowemu inspektorowi

rybołówstwa morskiego, który wydał zezwolenie, wyniki i wnioski z  wykonanych badań,

w terminie 3 miesięcy od dnia ich zakończenia.

Art. 29. 1.  Połowy w celach sportowo-rekreacyjnych w polskich obszarach

morskich mogą być prowadzone po uzyskaniu sportowego zezwolenia połowowego.

2.  Sportowe zezwolenie połowowe wydaje okręgowy inspektor

rybołówstwa morskiego na wniosek:

1) osoby fizycznej – na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub

z innych urządzeń pływających;

2) organizatora zawodów sportowych – na prowadzenie połowów z

brzegu;

3) armatora statku – na prowadzenie połowów z jego statku.
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3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę

i adres wnioskodawcy;

2) serię i numer dokumentu tożsamości;

3) wskazanie terminu, na jaki ma być wydane zezwolenie

– a ponadto: w przypadku armatora statku – nazwę lub oznakę statku,

a w przypadku organizatora zawodów sportowych – listę uczestników

zawodów oraz miejsce i czas trwania zawodów.

4. Sportowe zezwolenie połowowe zawiera, w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę

i adres wnioskodawcy;

2) okres ważności zezwolenia;

3) ilość i gatunek ryb oraz sposób prowadzenia połowu.

5.  Sportowe zezwolenie połowowe wydaje się na okres 1  miesiąca albo

1 roku, albo na czas trwania zawodów sportowych.

6.  Do prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych nie mogą

być używane narzędzia połowowe wykorzystywane do wykonywania rybołówstwa

morskiego.

 7.  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze

rozporządzenia, szczegółowy sposób i warunki prowadzenia połowów w celach sportowo-

rekreacyjnych oraz wzory sportowych zezwoleń połowowych dla każdego z podmiotów, o

których mowa w ust. 2, mając na względzie ochronę żywych zasobów morza i

zapewnienie porządku przy połowach.

Art. 30. 1.  Prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich

albo zarybiania w polskich obszarach morskich wymaga uzyskania zezwolenia ministra

właściwego do spraw rolnictwa.

2.  Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę

i adres wnioskodawcy;
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2) miejsce, okres i sposób planowanego prowadzenia chowu lub

hodowli organizmów morskich oraz ich gatunek – w przypadku

zezwolenia na chów lub hodowlę ryb i innych organizmów

morskich;

3) ilość, gatunek i rodzaj materiału zarybieniowego oraz miejsce i

czas planowanego zarybiania – w przypadku zezwolenia na

zarybianie oraz

4) rodzaj, ilość, miejsce, czas i sposób planowanego pozyskania

materiału biologicznego, jeżeli zarybianie wymaga jego

pozyskania.

3.  Zezwolenie zawiera określenie:

1) rodzaju, ilości, miejsca, czasu i sposobu pozyskania materiału

biologicznego oraz

2) ilości, gatunku i rodzaju materiału zarybieniowego oraz wskazanie

miejsca i czasu zarybiania albo

3) miejsca, okresu i sposobu prowadzenia chowu lub hodowli

organizmów morskich oraz ich gatunek.

 4.  Odmawia się wydania zezwolenia, jeżeli planowana działalność

stanowiłaby zagrożenie dla trwałości lub równowagi środowiska morskiego.

 5.  Zezwolenie cofa się, w drodze decyzji, jeżeli jest realizowane

niezgodnie z warunkami w nim określonymi lub działalność ta stanowi zagrożenie dla

trwałości lub równowagi środowiska morskiego.

 6.  Decyzji, o której mowa w ust. 5, nadaje się rygor natychmiastowej

wykonalności.

Art. 31. 1.  Utrzymanie i odtwarzanie zasobów ryb w polskich obszarach

morskich jest dokonywane przez planowane zarybianie polskich obszarów morskich.

2.  Koszty zarybiania, o których mowa w ust. 1, są ponoszone corocznie

przez budżet państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw

rolnictwa.
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 3.  Przepis ust. 2 nie dotyczy zarybiania, na które wymagane jest

zezwolenie, o którym mowa w art. 30 ust. 1.

Art.  32.  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,

na morzu terytorialnym i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich;

2) szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym:

a) rodzaj i ilość narzędzi połowowych oraz ich konstrukcję,

b) sposób prowadzenia połowów,

c) wielkość dopuszczalnego przyłowu,

d) sposób oznakowania narzędzi połowowych używanych wyłącznie

do połowów w strefie 3 Mm od linii brzegu

–  które nie są objęte Wspólną Polityką Rybacką Unii Europejskiej,

mając na względzie ochronę żywych zasobów morza.

Art.  33.  Właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, po zasięgnięciu

opinii właściwego miejscowo wojewody, określi, w drodze zarządzenia:

1) po zasięgnięciu opinii jednostki naukowo-badawczej wskazanej

przez ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz organizacji

społeczno-zawodowych rybaków, stałe obwody ochronne lub

obwody ochronne na czas określony oraz szczegółowe warunki

prowadzenia w nich połowów;

2) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich na morskich

wodach wewnętrznych;

3) szczegółowy sposób wykonywania rybołówstwa morskiego na

morskich wodach wewnętrznych, w tym:

a) rodzaj i ilość narzędzi połowowych oraz ich konstrukcję,

b) porządek przy połowach oraz oznakowanie narzędzi

połowowych,

c) sposób zajmowania miejsc przez rybaków

– mając na względzie ochronę żywych zasobów morza.

Art. 34. 1.  Przepisy dotyczące okresów ochronnych, obwodów ochronnych,

wymiarów ochronnych oraz rodzaju sprzętu połowowego nie dotyczą połowów
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organizmów morskich w celach naukowo-badawczych, w zakresie określonym w

zezwoleniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1.

2.  Przepisy dotyczące okresu ochronnego nie dotyczą połowów dorsza

prowadzonych w celach sportowo-rekreacyjnych oraz pozyskiwania materiału

biologicznego.

Art.  35.  Zabrania się:

1) niszczenia tarlisk, ikry oraz narybku;

2) połowu organizmów morskich w obwodzie ochronnym, niezgodnie z

warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art.

33 pkt 1;

3) połowu organizmów morskich, które:

a) nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych,

b) znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych;

4) połowu organizmów morskich, których ogólna kwota połowowa

została wyczerpana;

5) używania materiałów wybuchowych, środków odurzających,

trujących i zanieczyszczających środowisko morskie;

6) wyrzucania za burtę statku rybackiego wyłowionych organizmów

morskich określonych gatunków, z wyjątkiem tych, które nie

przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych lub

złowionych w okresie ochronnym;

7) wprowadzania do obrotu organizmów morskich złowionych na

podstawie sportowego zezwolenia połowowego.

Art.  36.  Zabrania się wyładowywania na ląd, wprowadzania do obrotu,

magazynowania, transportu i przeładunku w morzu organizmów morskich złowionych z

naruszeniem przepisów o rybołówstwie.

Art. 37. 1.  Zabrania się naruszania stanowiących cudzą własność narzędzi

połowowych, chyba że jest to konieczne ze względu na działanie siły wyższej,

bezpieczeństwo żeglugi oraz na potrzeby ratownictwa lub nadzoru nad wykonywaniem

rybołówstwa.
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2.  Narzędzia połowowe wystawione w polskich obszarach morskich,

które nie są oznakowane, uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności.

3.  Narzędzia połowowe, o których mowa w ust. 2, są przekazywane

dyrektorowi urzędu morskiego, właściwemu ze względu na miejsce znalezienia tych

narzędzi.

4.  Organizmy morskie znajdujące się w narzędziach połowowych, o

których mowa w ust. 2, nadające się do spożycia, okręgowy inspektor rybołówstwa

morskiego sprzedaje z wolnej ręki albo przekazuje nieodpłatnie placówkom opiekuńczo-

wychowawczym lub domom pomocy społecznej.

5.  Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży, o której mowa w ust. 4, są

przekazywane na rachunek dochodów budżetu państwa właściwego urzędu morskiego.

Art. 38. 1. Zabrania się wydawania lub wystawiania narzędzi połowowych w taki

sposób lub w takim miejscu, aby:

1) powodowały uszkodzenia innych narzędzi połowowych lub

2) utrudniały połów innym rybakom.

2. Narzędzia połowowe mogą być używane do prowadzenia połowów

przez:

1) podmiot, o którym mowa w art. 4, po uzyskaniu licencji

i  specjalnego zezwolenia połowowego;

2) podmioty, o których mowa w art. 24 ust. 2, art. 29 ust. 2 i art.  30

ust. 1, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

Art. 39. 1.  Dziennik połowowy, na wniosek armatora statku rybackiego, wydaje

okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla portu macierzystego danego

statku rybackiego.

2.  Za wydanie dziennika połowowego pobiera się opłatę stanowiącą

równowartość kosztów wykonania tego dziennika; opłata stanowi dochód budżetu

państwa.

Art.  40.  Do dziennika połowowego wpisuje się:

1) dane wymagane przepisami Unii Europejskiej1) oraz
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2) liczbę operacji połowowych dokonanych w danym dniu, oraz

3) rozmiar albo ilość użytych do połowów narzędzi połowowych.

Art. 41. 1.  Oryginał strony dziennika połowowego doręcza się okręgowemu

inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu dla portu macierzystego statku

rybackiego, osobiście albo przez pełnomocnika albo pocztą, przesyłką poleconą.

2.  Oryginał strony dziennika połowowego może być również doręczony

okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego, o którym mowa w  ust. 1, za

pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, właściwego dla portu

zakończenia rejsu.

Art.  42.  Dzienniki połowowe przechowuje się na statku rybackim w  sposób

zapewniający ich ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Art. 43. 1.  Kapitan statku rybackiego, którego statek ma długość całkowitą

mniejszą niż 10 m, jest obowiązany do sporządzania miesięcznych raportów połowowych.

2.  Do miesięcznego raportu połowowego wpisuje się:

1) ilość i gatunek złowionych organizmów morskich;

2) rejon połowu;

3) rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych.

3.  Wpisu do miesięcznego raportu połowowego dokonuje się

każdorazowo, przed upływem 24 godzin, po powrocie z łowiska.

4.  Po zakończeniu połowów w danym miesiącu raport, o którym mowa

w ust. 1, doręcza się okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego, właściwemu dla

portu macierzystego statku rybackiego, nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca.

5.  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze

rozporządzenia, wzór miesięcznego raportu połowowego, mając na względzie

ujednolicenie tych dokumentów oraz usprawnienie ich kontroli.

Art. 44. 1.  Deklarację wyładunkowo-przeładunkową kapitan statku rybackiego

doręcza okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu dla portu

macierzystego statku rybackiego. Przepisy art. 41 stosuje się odpowiednio.

2.  W przypadku rejsów połowowych trwających dłużej niż 15 dni,

kapitan statku rybackiego przekazuje okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego,
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o którym mowa w ust. 1, informacje zawarte w deklaracji wyładunkowo-przeładunkowej

drogą radiową lub elektroniczną.

Art.  45.  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór dziennika połowowego, w tym wzór deklaracji wyładunkowo-

przeładunkowej, która stanowi część strony dziennika połowowego;

2) gatunki organizmów morskich, których wyrzucenie za burtę wymaga

wykazania w dzienniku połowowym

– mając na względzie przepisy Unii Europejskiej oraz ochronę żywych

zasobów morza.

Art. 46. 1.  W przypadku transportu produktów rybołówstwa przewoźnik jest

obowiązany posiadać dokument przewozowy, wystawiony przez armatora statku

rybackiego, z którego pochodzą transportowane produkty rybołówstwa.

2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy transport produktów

rybołówstwa do miejsca pierwszej sprzedaży odbywa się na terenie portu lub na odległość

mniejszą niż 20 km od miejsca wyładunku tych produktów ze statku rybackiego.

Art.  47.  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,

wzór dokumentu przewozowego, o którym mowa w art. 46 ust. 1, mając na względzie

zapewnienie skuteczności kontroli obrotu produktami rybołówstwa.

Art. 48. 1.  Minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje satelitarny nadzór nad

ruchem statków rybackich oraz zbiera, gromadzi, przetwarza i przekazuje dane w zakresie

wykonywania rybołówstwa morskiego.

2.  Armator statku rybackiego objętego satelitarnym nadzorem ruchu

statków rybackich, w przypadku awarii przekaźnika satelitarnego przekazuje informacje

ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa drogą radiową lub elektroniczną.

Art. 49. 1.  Program zbioru i zarządzania danymi niezbędnymi do realizacji

Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej2), zwany dalej „programem”, jest

realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez jednostkę badawczo-

rozwojową, prowadzącą badania naukowe w zakresie objętym Wspólną Polityką Rybacką

Unii Europejskiej oraz posiadającą odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne do

zbioru i zarządzania danymi, wskazaną, w drodze rozporządzenia, przez ministra

właściwego do spraw rolnictwa.
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2.  Program jest corocznie finansowany z budżetu państwa w ramach

wieloletniego programu finansowania.

Art. 50. 1.  Armator statku rybackiego o polskiej przynależności jest obowiązany

do przyjęcia na pokład swojego statku obserwatora lub obserwatorów wyznaczonych przez

jednostkę badawczo-rozwojową do przeprowadzenia czynności niezbędnych do realizacji

programu, jeżeli ich obecność nie spowoduje konieczności zmniejszenia liczby załogi

statku.

2.  Udokumentowane przez armatora statku rybackiego, o którym mowa

w ust. 1, koszty pobytu obserwatora lub obserwatorów oraz koszty przeprowadzonych

przez nich czynności, są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację programu.

3.  Czynności związane z realizacją programu, nie powinny przeszkadzać

w normalnej eksploatacji statku rybackiego, a ewentualne utrudnienia powinny być

uzgodnione z armatorem danego statku rybackiego.

4.  Jednostka badawczo-rozwojowa, o której mowa w art. 49 ust. 1, jest

obowiązana, co najmniej 48 godzin przed zamierzonym terminem wysłania obserwatora

lub obserwatorów, zgłosić ten zamiar armatorowi statku rybackiego, na którym planowane

jest przeprowadzenie czynności związanych z  realizacją programu.

Rozdział 3

Organy administracji rybołówstwa morskiego i ich kompetencje

Art.  51.  Organami administracji rybołówstwa morskiego są:

1) minister właściwy do spraw rolnictwa;

2) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego – jako organy

administracji niezespolonej.

Art. 52. 1.  Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego podlegają ministrowi

właściwemu do spraw rolnictwa.

2.  Okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego powołuje

i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa za zgodą właściwego miejscowo

wojewody.
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3.  Zastępców okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego

powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek okręgowych

inspektorów rybołówstwa morskiego.

4.  Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z  ministrem

właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, siedziby i

terytorialny zakres działania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego, mając na

względzie zwiększenie efektywności działania tych organów.

Art. 53. 1.  Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego wykonują swoje

zadania przy pomocy okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.

2.  Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego tworzy i znosi, w

drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw rolnictwa, mając na względzie

siedziby i terytorialny zakres działania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego

oraz zwiększenie efektywności działania organów administracji rybołówstwa morskiego.

3.  Organizację okręgowego inspektoratu rybołówstwa morskiego określa

statut nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art.  54.  W sprawach należących do właściwości organów administracji

rybołówstwa morskiego, rozstrzyganych w trybie postępowania administracyjnego,

decyzje w pierwszej instancji wydaje okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, chyba

że na podstawie przepisu szczególnego organem właściwym w pierwszej instancji jest

minister właściwy do spraw rolnictwa.

Art. 55. 1.  Organy administracji rybołówstwa morskiego działają na terytorium i

w wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Organy administracji rybołówstwa morskiego są właściwe także w

sprawach wykonywania zadań poza polskimi obszarami morskimi, określonych umowami

międzynarodowymi.

Art.  56.  W zakresie nieunormowanym w przepisach ustawy, jeżeli jest to

niezbędne dla ochrony żywych zasobów morza i zachowania porządku przy połowach,

okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego mogą wydawać zarządzenia porządkowe,

zawierające zakazy lub nakazy określonego zachowania.



23

Art. 57. 1.  Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie sprawują

okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego za pośrednictwem inspektorów

rybołówstwa morskiego, zwanych dalej „inspektorami”.

2.  Inspektorzy, przy wykonywaniu swoich czynności, współdziałają z

organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Policji, Straży

Granicznej oraz z terenowymi organami administracji morskiej.

3.  Czynności kontrolne wykonuje się w taki sposób, aby w jak

najmniejszym stopniu zakłócić prowadzenie połowów.

4.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób

współdziałania inspektorów z organami, o których mowa w ust. 2, w celu skoordynowania

kontroli przestrzegania przepisów o rybołówstwie na terytorium i wyłącznej strefie

ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem portów

morskich, transportu, zakładów przetwórstwa i punktów handlowych, mając na względzie

zwiększenie efektywności kontroli i obniżenie jej kosztów.

Art.  58.  W czasie wykonywania czynności służbowych inspektor jest

uprawniony do:

1) zatrzymania statku rybackiego i wejścia na jego pokład;

2) kontroli dokumentów tożsamości oraz dokumentów uprawniających

do wykonywania rybołówstwa morskiego, prowadzenia skupu lub

przetwórstwa na morzu organizmów morskich, połowów

organizmów morskich w celach naukowo-badawczych,

szkoleniowych albo sportowo-rekreacyjnych, prowadzenia

zarybiania oraz chowu lub hodowli ryb i innych organizmów

morskich;

3) sprawdzania, czy rybołówstwo jest wykonywane zgodnie

z  obowiązującymi przepisami prawa i umowami

międzynarodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;

4) kontroli narzędzi połowowych i złowionych organizmów morskich;

5) kontroli pomieszczeń statków, środków transportu, magazynów,

przetwórni i innych pomieszczeń służących do przechowywania

organizmów morskich na lądzie;
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6) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

7) wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia

kontroli, a w przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia

przepisów ustawy, do zatrzymania:

a) dokumentów, o których mowa w pkt 2,

b) organizmów morskich i narzędzi połowowych oraz ich

zabezpieczenia.

Art. 59. 1.  Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów ustawy,

inspektor może zatrzymać i skontrolować oraz doprowadzić do portu polskiego statek

rybacki o obcej przynależności znajdujący się w polskich obszarach morskich.

2.  O zatrzymaniu i doprowadzeniu statku rybackiego o obcej

przynależności do portu polskiego inspektor zawiadamia niezwłocznie właściwy organ

państwa bandery tego statku.

Art. 60. 1. Dokonujący połowu organizmów morskich w polskich obszarach

morskich jest obowiązany, na wezwanie inspektora, zatrzymać się i na jego żądanie

umożliwić wykonanie czynności kontrolnych, a w szczególności:

1) udzielić niezbędnych wyjaśnień;

2) przedstawić do wglądu żądane dokumenty;

3) umożliwić obejrzenie złowionych organizmów morskich i narzędzi

połowowych oraz sprzętu używanego do badań, a także pobranych

w trakcie badań próbek i wykonanych analiz;

4) umożliwić dokonanie wpisów w dzienniku połowowym;

5) umożliwić korzystanie ze środków łączności;

6) udzielić wszelkiej innej pomocy niezbędnej do prawidłowego

przeprowadzenia kontroli.

 2.  Kapitan statku rybackiego jest obowiązany udzielać inspektorowi

pomocy w czasie wykonywania przez niego czynności w zakresie nadzoru nad

przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie.

Art. 61. 1.  Inspektor może dokonać kontroli statku rybackiego o polskiej

przynależności, poławiającego poza polskimi obszarami morskimi, w celu stwierdzenia,
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czy są przestrzegane na tym statku przepisy o rybołówstwie, a także postanowienia umów

międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

2.  Kapitan statku rybackiego, poławiającego poza polskimi obszarami

morskimi, jest obowiązany zapewnić inspektorowi niezbędne zakwaterowanie i

wyżywienie.

3.  Koszty zakwaterowania i wyżywienia inspektora, o których mowa w

ust. 2, są pokrywane z budżetu właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa

morskiego.

Art. 62. 1. Po zakończeniu czynności kontrolnych, inspektor sporządza protokół,

który zawiera w szczególności:

1) datę jego sporządzenia;

2) imię i nazwisko wykonującego czynności kontrolne;

3) dane dotyczące podmiotu kontrolowanego;

4) oznaczenie miejsca kontroli, a w przypadku kontroli statku

rybackiego oznakę rybacką tego statku;

5) opis czynności kontrolnych;

6) stwierdzone naruszenia przepisów o rybołówstwie.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują:

1) inspektor oraz

2) podmiot kontrolowany albo inna osoba upoważniona do

występowania w imieniu tego podmiotu.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ma prawo wnieść zastrzeżenia

do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu protokołu do podpisu.

4. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o

wniesionych zastrzeżeniach lub odmowie podpisania protokołu.

5. W razie uwzględnienia zastrzeżeń, inspektor uzupełnia protokół.

6. Odmowa podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany nie

stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez inspektora.
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7. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden

przekazuje się podmiotowi kontrolowanemu.

Art. 63. 1. W czasie wykonywania czynności służbowych inspektor jest

obowiązany:

1) posiadać przy sobie legitymację służbową i okazać ją na żądanie

osoby, której czynności dotyczą oraz

2) nosić na widocznym miejscu oznakę służbową.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze

rozporządzenia, wzór legitymacji i oznaki służbowej inspektorów, mając na względzie

ułatwienie identyfikacji służb kontrolnych.

Rozdział 4

Kary pieniężne

Art. 64. 1. Kto wykonuje rybołówstwo morskie statkiem rybackim z  naruszeniem

przepisów ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów

Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej podlega, w przypadku:

1) armatora statku rybackiego o długości całkowitej równej albo

większej niż 10 m – karze pieniężnej do wysokości

nieprzekraczającej pięćdziesięciokrotnego przeciętnego

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok

poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego;

2) kapitana statku rybackiego o długości całkowitej równej albo

większej niż 10 m – karze pieniężnej do wysokości

nieprzekraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok

poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego;
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3) armatora lub kapitana statku rybackiego o długości całkowitej

mniejszej niż 10 m – karze pieniężnej do wysokości

nieprzekraczającej dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający,

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2.  Kto z naruszeniem przepisów o rybołówstwie:

1) prowadzi połowy organizmów morskich w celach naukowo-

badawczych albo szkoleniowych;

2) prowadzi skup lub przetwórstwo na morzu organizmów morskich;

3) prowadzi chów lub hodowlę ryb i innych organizmów morskich;

4) dokonuje zarybiania;

5) prowadzi obrót produktami rybołówstwa

– podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej

dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w

gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3.  Kto z naruszeniem przepisów o rybołówstwie prowadzi połowy w

celach sportowo-rekreacyjnych, podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej

dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w  gospodarce narodowej za rok

poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4.  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze

rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w  ust.  1-3,

zróżnicowane w zależności od ich rodzaju i społecznej szkodliwości.

Art. 65. 1.  Kary pieniężne, o których mowa w art. 64 ust. 1-3, wymierzają, w

drodze decyzji administracyjnej, okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego.

2.  Od decyzji, o których mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do

ministra właściwego do spraw rolnictwa.

3.  Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej

wykonalności.
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Art. 66. 1.  Kary pieniężnej nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia czynu lub

zaniechania działania upłynęło 5 lat.

2.  Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia

wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary.

3.  Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 2, przerywa się przez

dokonanie pierwszej czynności egzekucyjnej, o której ukarany został powiadomiony.

4.  Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo od dnia

następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne.

5.  Kolejne wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie przerywa biegu

przedawnienia.

Art. 67. 1.  Od nieuiszczonych w terminie wymierzonych kar pieniężnych,

pobiera się odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości obowiązujących dla zaległości

podatkowych.

2.  Egzekucja wymierzonych kar pieniężnych wraz z odsetkami za

zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w  administracji.

Rozdział 5

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art.  68.  W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86,

poz. 960, z późn. zm.3)) w załączniku do ustawy, w części IV, w kolumnie drugiej

i  trzeciej, pkt 20-22 otrzymują brzmienie:

1 2 3 4

„20. Od licencji połowowych wydawanych:

1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub

równej 10 m

2) na statek rybacki o długości całkowitej powyżej 10 m

   570 zł

  1140 zł
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21. Od sportowych zezwoleń połowowych wydawanych:

1) na okres jednego miesiąca

2) na okres jednego roku:

a) emerytom, rencistom oraz młodzieży szkolnej

w wieku do 24 lat

b) od pozostałych

     3) na okres zawodów sportowych

      11 zł

      25 zł

      42 zł

      10 zł

22. Od zezwoleń na:

1) połowy organizmów morskich w celach naukowo-

badawczych albo w celach szkoleniowych

2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych

organizmów morskich

3) prowadzenie zarybiania

      10 zł

    400 zł

     10 zł”

Art.  69.  Licencje połowowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych

zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Art.  70.  Sprawy wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną przed dniem

wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów

dotychczasowych.

Art.  71.  Wpisy do rejestru statków rybackich dokonane na podstawie przepisów

dotychczasowych, z dniem wejścia w życie ustawy stają się wpisami do rejestru w

rozumieniu niniejszej ustawy.

Art.  72.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.  3, art.

25 ust. 6, art. 28 ust. 5, art. 35 i art. 62 ust. 3 ustawy, o której mowa w  art. 73, zachowują

moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych odpowiednio na podstawie art.

3, art. 29 ust. 7, art. 33, art. 52 ust. 4 i art. 63 ust. 2 niniejszej ustawy.

Art.  73.  Traci moc ustawa z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim

(Dz. U. Nr 129, poz. 1441 i z 2002 r. Nr 181, poz. 1514).

Art.  74.  Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą

Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
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___________

1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiające szczegółowe zasady
dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie (Dz. Urz. WE
nr L 276, 10.10.1983, pkt 1-18)

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. ustanawiające ramy wspólnotowe w
zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa
(Dz. Urz. WE nr L 176, 15.07.2000, pkt 1-6)

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz.  610, Nr 76,
poz. 811, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i Nr 216,
poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz.  1154 i Nr 128, poz. 1176.

U Z A S A D N I E N I E

Obecnie zagadnienie rybołówstwa morskiego reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o

rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz.  1514).

Przepisy obecnie obowiązującej ustawy o rybołówstwie morskim implementują

zasady Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej w zakresie zarządzania

i  ochrony żywych zasobów morza. Regulacje w tym zakresie zawarte są

w  kilkudziesięciu aktach prawnych rangi rozporządzenia Unii Europejskiej.

Podstawowe regulacje to:

1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r.

ustanawiające system kontroli nad wspólną polityką rybołówstwa,
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2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie

ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej

Polityki Rybołówstwa,

3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2090/98 z dnia 30 września 1998 r. dotyczące

rejestru statków rybackich Wspólnoty,

4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1447/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r. ustanawiające

wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki

rybołówstwa,

5) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. ustanawiające

ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do

prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa,

6) Rozporządzenie Rady (WE) nr 88/98 z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiające

niektóre środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych w wodach Morza

Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund,

7) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1434/98 z dnia 29 czerwca 1998 r. określające

warunki wyładunku śledzia do celów przemysłowych innych niż bezpośrednie

spożycie przez ludzi,

8) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r.

ustanawiające szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów

dokonywanych przez Państwa Członkowskie,

9) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określające

parametry statków rybackich,

10) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1381/87 z dnia 20 maja 1987 r. ustanawiające

szczególne zasady dotyczące oznakowania i dokumentacji statków rybackich,

11) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1382/87 z dnia 20 maja 1987 r. ustanawiające

szczegółowe zasady dotyczące inspekcji statków rybackich,

12) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/98 z dnia 7 lipca 1998 r. ustanawiające

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93

w odniesieniu do raportów połowowych,

13) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1489/97 z dnia 29 lipca 1997 r. ustanawiające

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w  zakresie

satelitarnych systemów monitorowania statków,
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14) Rozporządzenie Rady (WE) nr 414/96 z dnia 4 marca 1996 r. ustanawiające niektóre

środki monitorowania stosowane do działalności połowowych prowadzonych na

wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund,

15) Rozporządzenie Rady (WE) nr 3690/93 z dnia 20 grudnia 1993 r. ustanawiające

wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być

zawarte w licencjach połowowych,

16) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawiające

ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych,

17) Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/97 z dnia 24 kwietnia 1997 r. wprowadzające

uzgodnienia w zakresie zarządzania nakładem połowowym na Morzu Bałtyckim.

Zasadniczą przesłanką przygotowania projektu nowej ustawy regulującej obszar

rybołówstwa morskiego jest konieczność wydania ustawy kompetencyjnej, takiej, która nie

powtarzałaby przepisów rozporządzeń Rady i Komisji Unii Europejskiej oraz określenie

trybu postępowania, w tym zakres zadań i właściwość organów, w  sprawach:

1) nadawania uprawnień do wykonywania rybołówstwa;

4) racjonalnego wykonywania rybołówstwa, w tym ochrony żywych zasobów

morza;

5) kontroli i nadzoru nad:

c) wykonywaniem rybołówstwa,

d) obrotem produktami rybołówstwa.

W rozdziale 1 – „Przepisy ogólne” ustala się zakres podmiotowy ustawy. Przepisy tego

rozdziału stanowią, że ustawa będzie miała zastosowanie do:

1) właścicieli statków rybackich o polskiej przynależności i armatorów

wykonujących rybołówstwo morskie tymi statkami rybackimi na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej oraz poza

granicami polskich obszarów morskich;

2) armatorów wykonujących rybołówstwo morskie statkami rybackimi o obcej

przynależności w polskich obszarach morskich;

3) armatorów prowadzących skup lub przetwórstwo organizmów morskich w

polskich obszarach morskich;

4) osób prawnych lub osób fizycznych, które prowadzą połowy organizmów

morskich w celach naukowo-badawczych, w celach szkoleniowych albo w celach
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sportowo-rekreacyjnych, dokonują zarybiania, prowadzą chów lub hodowlę ryb i

innych organizmów morskich;

5) przedsiębiorców, którzy prowadzą obrót produktami rybołówstwa.

Rozdział ten zawiera ponadto słowniczek podstawowych pojęć użytych w ustawie

i delegację dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do ustanowienia granic między

wodami śródlądowymi a wodami morskimi dla celów rybołówstwa.

W rozdziale 2 - „Wykonywanie rybołówstwa” określono warunki wykonywania

rybołówstwa. Wykonywanie rybołówstwa morskiego może się odbywać przy użyciu statku

rybackiego wpisanego do rejestru statków rybackich i po nadaniu oznaki rybackiej oraz

wymaga uzyskania licencji połowowej i specjalnego zezwolenia połowowego. Polski

system wydawania licencji i system rejestru statków rybackich, po wejściu do Unii

Europejskiej, będzie stanowił część systemu unijnego. W związku z powyższym w

projekcie ustawy wprowadzono m.in. następujące zmiany w  porównaniu z ustawą z 2001

r.:

1) bezterminowe licencje połowowe;

2) bezpłatne roczne specjalne zezwolenia połowowe;

3) likwidacja ewidencji statków rybackich – zadania w tym zakresie przejmie

w  całości rejestr statków rybackich prowadzony przez ministra właściwego do spraw

rolnictwa i stanowiący integralną część rejestru unijnego;

4) minister właściwy do spraw rolnictwa ustali, zgodnie z założeniami

Sektorowego Programu Operacyjnego, który nakreśla politykę rybacką w tym sektorze

i jest podstawą uzyskania funduszy strukturalnych w tym sektorze (FIFG), potencjał

połowowy floty lub jej segmentów;

5) rejestracja nowego statku rybackiego może nastąpić jedynie, w przypadku

gdy wpisanie tego statku nie spowoduje przekroczenia potencjału połowowego,

ustalonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w celu realizacji

Sektorowego Programu Operacyjnego.

Rozdział ten określa również warunki:

1) prowadzenia:

a) skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich,
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b) połowów organizmów morskich w celach naukowo-badawczych,

szkoleniowych albo sportowo-rekreacyjnych,

c) prowadzenia chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich;

2) dokonywania zarybiania polskich obszarów morskich.

Na podstawie obecnie obowiązującej ustawy prowadzenie skupu organizmów morskich,

tak jak ich połów, wymaga uzyskania licencji połowowej. Za wydanie rocznej licencji na

skup pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 570 zł. Zgodnie z art. 23 projektu

niniejszej ustawy, prowadzenie skupu (co zazwyczaj związane jest z  prowadzeniem

przetwórstwa) wymaga uzyskania jedynie pozwolenia ministra właściwego do spraw

rolnictwa. Z wydaniem takiego pozwolenia nie wiąże się żadna opłata.

Przepisy projektu ustawy wprowadzają również ułatwienia dla armatorów statków

i  wędkarzy prowadzących połowy w celach sportowo-rekreacyjnych. Wzorem ustawy o

rybołówstwie morskim z 1996 r., wprowadzono możliwość uzyskania zezwolenia na

połowy tego rodzaju na statek oraz uregulowano kwestię zawodów wędkarskich. Za

usprawnieniem procesu wydawania zezwoleń na połowy w celach sportowo-rekreacyjnych

przemawia szybkie tempo rozwoju wędkarstwa morskiego, które poza satysfakcją dla

szerokiej rzeszy zwolenników czynnego wypoczynku, przynosi również dochody

armatorom rybackim, szczególnie w okresie wakacji, kiedy są zabronione przemysłowe

połowy dorsza.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej – Rozporządzenie Rady (WE)

nr  1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. ustanawiające ramy wspólnotowe w  zakresie

zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki

rybołówstwa – minister właściwy do spraw rolnictwa wyznaczy, w drodze rozporządzenia,

jednostkę badawczo-rozwojową odpowiedzialną za prowadzenie na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej Programu zbioru i zarządzania danymi, niezbędnymi do

realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej. Zgodnie z przepisem art. 49 ust. 1 projektu ustawy,

minister właściwy do spraw rolnictwa przy wyborze tej jednostki, jest obowiązany

kierować się posiadaniem przez nią odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych

do zbierania danych naukowych i zarządzania nimi oraz prowadzeniem przez tę jednostkę

badań w zakresie objętym przez Wspólną Politykę Rybacką. Uzyskane dane jednostka

badawczo-rozwojowa będzie przekazywała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
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celu realizacji zobowiązań Polski wobec Komisji Europejskiej. Koszty gromadzenia i

zarządzania danymi będzie ponosił corocznie budżet państwa, w ramach przyjętego

programu wieloletniego. Obowiązek przygotowania takiego programu wynika z wyżej

wymienionego rozporządzenia Rady (WE) nr 1543/2000. Bez opracowania wieloletniego

programu nie jest możliwe zgłoszenie do 31 maja każdego roku, do Brukseli, programu

zbierania danych na rok następny, zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskej. Na

podstawie sprawozdań z poniesionych kosztów na wyżej wymienione działania, Unia

Europejska zwróci część tych kosztów.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12  października

1993 r. ustanawiającego system kontroli nad wspólną polityką rybołówstwa, minister

właściwy do spraw rolnictwa będzie sprawował satelitarny nadzór nad ruchem statków

rybackich, zbierał i gromadził oraz przetwarzał i przekazywał do Unii Europejskiej dane w

zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego. Minister będzie wykonywał

przedstawione powyżej zadania przy pomocy Centrum Monitorowania Rybołówstwa w

Gdyni, będącego częścią Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i

Rozwoju Wsi. Centrum zostało wyposażone w sprzęt specjalistyczny i oprogramowanie w

ramach programu Phare 2000 pt. „Administracja rybacka”. Poza satelitarnym nadzorem

ruchu statków rybackich w Centrum Monitorowania Rybołówstwa będą również

wprowadzane do zintegrowanego systemu elektronicznego dane statystyczne dotyczące

połowów i wyładunku oraz pierwszej sprzedaży ryb.

W rozdziale 3 – „Organy administracji rybołówstwa morskiego i ich kompetencje”

określono organy administracji rybołówstwa morskiego i ich kompetencje. Organami

administracji rybołówstwa morskiego są:

1) minister właściwy do spraw rolnictwa;

2) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego – jako organy administracji

niezespolonej.

W rozdziale tym określono ponadto terytorialny zakres działania (art. 55 projektu)

administracji rybołówstwa morskiego oraz uprawnienia okręgowych inspektorów

rybołówstwa morskiego w zakresie:

1) sprawowania kontroli i nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego,

prowadzeniem skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich, połowów
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organizmów morskich w celach naukowo-badawczych, szkoleniowych albo sportowo-

rekreacyjnych, zarybianiem, prowadzeniem chowu lub hodowli ryb i  innych

organizmów morskich;

2) wydawania aktów prawa miejscowego.

W rozdziale 4 – „Kary pieniężne” określono kary pieniężne za naruszenie przepisów

Wspólnej Polityki Rybackiej i ustawy o rybołówstwie. Wykaz naruszeń przepisów

Wspólnej Polityki Rybackiej, które mogą skutkować sankcjami m.in. w formie: kary

pieniężnej, tymczasowego zakazu prowadzenia połowów lub cofnięcia licencji połowowej,

określa rozporządzenie Rady (WE) nr 1447/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r. ustanawiające

wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki

rybołówstwa. Sankcje w  postaci tymczasowego zakazu połowów i cofnięcia licencji

połowowych zostały określone w poprzednich rozdziałach. Rozdział czwarty dotyczy

wyłącznie kar pieniężnych. W rozdziale tym został określony zakres podmiotowy oraz

maksymalna wysokość kary pieniężnej, która może być wymierzona za naruszenie

przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej, ustawy o rybołówstwie i aktów wykonawczych

wydanych na jej podstawie. W przypadku wykonywania rybołówstwa morskiego,

maksymalną wysokość kary pieniężnej uzależniono od długości statku rybackiego, przy

użyciu którego dokonano naruszenia.

W rozdziale 5 – „Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i  końcowe”

określono zmiany w przepisach obowiązujących wynikające z wejścia w  życie tej ustawy.

Ustalono również, że sprawy wszczęte, a niezakończone decyzją ostateczną przed dniem

wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają rozpoznaniu w  trybie przepisów

dotychczasowych oraz, że do czasu wydania przepisów przewidzianych w projekcie

ustawy zachowują moc dotychczasowe przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 6

września 2001 r. o rybołówstwie morskim. W art. 71 projektu ustawy stwierdzono, że

licencje połowowe wydane na okres 5 lat na podstawie przepisów dotychczasowych

zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Zgodnie z art. 69 projektu

ustawy, wpisy do rejestru statków rybackich, dokonane na podstawie przepisów

dotychczasowych, z dniem wejścia w  życie ustawy stają się wpisami do rejestru w

rozumieniu projektu ustawy.



37

Projekt ustawy został uzgodniony z terenowymi organami administracji rybołówstwa

morskiego oraz Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni.

W ramach konsultacji społecznych projekt ustawy został przesłany do Polskiego

Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, Sztabu Kryzysowego Rybołówstwa, Krajowej Izby

Rybackiej, Stowarzyszenia Armatorów Rybackich, Stowarzyszenia Armatorów

Łodziowych, Stowarzyszenia Rozwoju Rybołówstwa, Stowarzyszenia Rybaków Zalewu

Wiślanego, Zrzeszenia Rybaków Morskich, Zrzeszenia Rybaków Morskich Zalewów

Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie, PPiUR „Szkuner”. W celu konsultacji

projektu ustawy zorganizowano również spotkania z przedstawicielami wymienionych

wyżej podmiotów. W trakcie uzgodnień przedstawiciele rybaków wystąpili z wnioskiem,

aby projekt ustawy o rybołówstwie powtarzał przepisy rozporządzeń Unii Europejskiej, co

ułatwiłoby rybakom zapoznanie się z przepisami w zakresie rybołówstwa oraz stosowanie

tych przepisów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W związku z przyjętą

zasadą, że przepisy polskie nie regulują tej materii, która jest przedmiotem odpowiednich

rozporządzeń wspólnotowych, uwaga rybaków nie została uwzględniona. Armatorzy

statków rybackich wystąpili również z  propozycją, aby wniosek o wpis statku rybackiego

do rejestru statków rybackich składał właściciel tego statku a nie armator. Uwagę tą

uznano za słuszną. Właściciel statku rybackiego powinien mieć możliwość decydowania

do jakiej działalności będzie używany jego statek. W czasie konsultacji rybacy

zakwestionowali wysokość kar pieniężnych za naruszanie przepisów o rybołówstwie.

Stwierdzili, że kary powinny być adekwatne do wysokości dochodów rybaków. W tym

miejscu należy zwrócić uwagę, że projekt ustawy określa wyłącznie maksymalne stawki

kar pieniężnych. Natomiast zgodnie z art. 64 ust. 4 projektu, minister właściwy do spraw

rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za poszczególne

naruszenia, mając na uwadze rodzaj tych naruszeń i ich społeczną szkodliwość. Ponadto

wydaje się, że zapisy projektu ustawy o rybołówstwie wychodzą naprzeciw temu

wnioskowi rybaków, uzależniając maksymalną wysokość kary pieniężnej od długości

statku rybackiego, przy użyciu którego wykonywane jest rybołówstwo morskie. Wielkość

statku w dużym stopniu wpływa na uzyskiwane przez rybaka dochody. Z uwagi na

niewielką szkodliwość społeczną naruszeń przepisów dokonywanych przez wędkarzy

uznano natomiast za słuszne zmniejszenie maksymalnej wysokości kar pieniężnych za tego

rodzaju naruszenia z dziesięciokrotnego do dwukrotnego przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w  gospodarce narodowej. Zgodnie z wnioskiem rybaków ograniczono
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możliwość wykonywania rybołówstwa morskiego na morzu terytorialnym

Rzeczypospolitej Polskiej przez armatorów statków rybackich o obcej przynależności.

Możliwość taką dopuszczają przepisy Wspólnej Polityki Rybackiej. Zgodnie ze złożonymi

postulatami uszczegółowiono przypadki, w których wykreśla się statek rybacki z rejestru

statków rybackich. Zniesiono również obowiązek posiadania licencji połowowej na statku

rybackim o długości całkowitej poniżej 10 m. Statki takie nie mają pokładu ani

nadbudówki, gdzie mogłaby być przechowywana licencja połowowa, w sposób nie

zagrażający jej zniszczeniu. Na wniosek rybaków utrzymano ponadto pozwolenia na skup

na morzu organizmów morskich. Pozwolenie to zapewni właściwy nadzór nad obrotem

produktami rybołówstwa. Na wniosek rybaków i wędkarzy wprowadzono sportowe

zezwolenia połowowe dla armatorów statków oraz dla organizatorów zawodów

sportowych. Przyjęte rozwiązanie ułatwi dostęp do prowadzenia połowów wędkarskich

oraz zapewni dochody rybakom w czasie, gdy nie mogą oni prowadzić połowu ryb,

znajdujących się w okresie ochronnym. W trakcie uzgodnień środowiskowych zgłaszano

również szereg uwag redakcyjnych. Znaczna ich część została przyjęta, np. zmiana układu

rozdziału 2 projektu ustawy.

Wejście w życie ustawy nie spowoduje ujemnych skutków społecznych i gospodarczych.

Sama ustawa nie ma wpływu na zatrudnienie, konkurencyjność gospodarki oraz na

sytuację regionów. Projekt ustawy nie nakłada nowych obowiązków i obciążeń na

podmioty podlegające przepisom ustawy o rybołówstwie. Przyjęte w projekcie rozwiązania

nie odbiegają znacząco od obecnie obowiązujących uregulowań. Projekt ustawy ogranicza

się zasadniczo do określenia uprawnień organów administracji morskiej. Zakres tych

uprawnień nie ulega zmianie w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy o rybołówstwie

morskim. Wobec czego wejście w  życie niniejszej ustawy nie wprowadzi dodatkowych

obciążeń dla organów administracji morskiej. Zmiany w zatrudnieniu oraz w sytuacji

regionów nadmorskich będą natomiast wynikały z przystąpienia Polski do Unii

Europejskiej (traktat akcesyjny). Po wejściu w życie niniejszego projektu ustawy,

zmniejszeniu ulegną obciążenia związane z opłatami związanymi z wykonywaniem

rybołówstwa morskiego. Opłata skarbowa za licencję połowową nie ulegnie zmianie, ale

licencja będzie wydawana na czas nieokreślony. Podobnie jak w krajach Unii Europejskiej

nie będzie pobierana opłata za specjalne zezwolenie połowowe. Dotychczas opłaty za

specjalne zezwolenia połowowe stanowiły przychód środka specjalnego.  Jedynie

armatorzy statków rybackich, którzy nie posiadają przekaźników satelitarnych (blue box)
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będą musieli je zainstalować. Koszt zainstalowania przekaźnika satelitarnego wynosi ok. 8

tys. PLN, z czego 60% poniesionych kosztów będzie refundowane przez Unię Europejską.

Skutki finansowe

Poza zwiększoną egzekucją należnych podatków (wzrost skuteczności kontroli połowów),

nie przewiduje się zwiększenia wpływów budżetowych spowodowanych wejściem w życie

projektu ustawy. Przed wejściem w życie niniejszej ustawy nie jest możliwe oszacowanie

wzrostu spodziewanych wpływów podatkowych w związku z  osiągnięciem większej

skuteczności kontroli obrotu produktami rybołówstwa. Wysokość opłaty skarbowej za

wydanie licencji połowowej nie uległa zmianie, ale licencja będzie wydawana na czas

nieokreślony. Przyczyni się to do zmniejszenia wpływów za wydanie tego dokumentu. Nie

będzie również pobierana opłata za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego. Opłata

ta stanowiła przychód środka specjalnego utworzonego w Ministerstwie Rolnictwa i

Rozwoju Wsi. Przyczyną odstąpienia od pobierania opłaty za specjalne zezwolenie

połowowe jest to, że opłata taka nie jest pobierana w krajach członkowskich Unii

Europejskiej. Zwiększenie opłaty skarbowej za zezwolenia na prowadzenie chowu lub

hodowli ryb i innych organizmów morskich w najbliższych latach nie spowoduje wzrostu

wpływów z tego tytułu. W  ubiegłym roku żaden podmiot nie wystąpił z wnioskiem o

wydanie takiego zezwolenia. Nie uległa również zmianie wysokość opłaty skarbowej za

wydanie sportowego zezwolenia połowowego.

Wejście w życie ustawy będzie związane z wydatkami z budżetu państwa. Wydatki te będą

dotyczyły:

1) druku dzienników połowowych – przewidywany koszt ok. 120 000 PLN rocznie

(za wydanie dziennika połowowego będzie pobierana opłata, stanowiąca

równowartość kosztów wykonania tego dziennika);

2) restytucji żywych zasobów morza przez zarybianie polskich obszarów morskich    –

przewidywany koszt ok. 2 800 000 PLN rocznie;

3) prowadzenia badań naukowych wynikających ze Wspólnej Polityki Rybackiej

– przewidywany koszt ok. 4 900 000 PLN rocznie;

4) funkcjonowania Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni:

a) wydatki na wynajem 3 pomieszczeń i ich eksploatację – przewidywany

koszt ok. 40 000 PLN rocznie,
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b) użytkowanie łącz telekomunikacyjnych dla transmisji satelitarnych – prze-

widywany koszt ok. 210 000  PLN rocznie;

5) utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

zarządzanie rybołówstwem utworzonego w ramach Phare’2000 (zintegrowany

system łączy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Okręgowe Inspektoraty

Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie oraz Centrum

Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni):

a) serwis techniczny – przewidywany koszt ok. 100 000 PLN rocznie,

b) asysta powykonawcza projektodawcy systemu – przewidywany

koszt ok. 580 000 PLN,

c) użytkowanie łącz telekomunikacyjnych dla transmisji lądowych –

przewidywany koszt ok. 650 000 PLN.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło o uwzględnienie wyżej wymienionych

kwot w budżecie państwa na rok 2004. W budżecie państwa na rok 2004  uwzględniono

środki na:

1) druk dzienników połowowych – 120 tys. PLN;

2) zarybianie polskich obszarów morskich – 2 800 tys. PLN;

3) wynajem pomieszczeń, w których mieści się Centrum Monitorowania

Rybołówstwa – 40 tys. PLN oraz

4) utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

zarządzanie rybołówstwem – 1 160 tys. PLN.

Badania naukowe wynikające ze Wspólnej Polityki Rybackiej będą prowadzone dopiero

od 2005 r.

Brakujące środki na realizację przepisów ustawy o rybołówstwie Ministerstwo Rolnictwa i

Rozwoju Wsi będzie starało się uzyskać z rezerwy celowej.



PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia .............................. r.

w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów

rybołówstwa

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia .......................... o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się granicę pomiędzy wodami morskimi a śródlądowymi dla celów rybołówstwa,

zwaną dalej „granicą wód”, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3, stanowiącą linię łączącą oba brzegi

rzeki lub kanału przy ujściu do:

1) morza – na rzekach i kanałach bezpośrednio połączonych z morzem;

2) Zalewów: Wiślanego, Szczecińskiego i Kamieńskiego;

3) Roztoki Odrzańskiej;

4) Jezior: Wicko Małe i Wicko Wielkie, Nowowarpieńskie i Dąbie;

5) rzek: Dziwny, Starej Świny oraz Odry Zachodniej (do 66,38 km licząc od morza) oraz Regalicy

(na 737,63 km licząc od źródeł Odry);

6) kanałów: Jasienicki Nurt, Policki Nurt oraz kanałów łączących rzekę Odrę z rzeką Regalicą i

Jeziorem Dąbie.

§ 2. Jeżeli w ujściu rzeki lub kanału znajduje się port morski, granicę wód stanowi granica

portu od strony rzeki lub kanału zaliczonych do wód śródlądowych.
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§ 3. Granicę wód stanowi:

1) na rzece Wisła:

a) w rejonie Świbna (Przekop Wisły) – odcinek równoleżnika 54° 21’ 7’’ N łączący oba brzegi,

b) w rejonie Górek Zachodnich – linia prosta łącząca światła wejściowe na głowicach

falochronów portu;

2) na rzece Szkarpawa – linia prostopadła przecinająca koryto rzeki na wysokości stacji pomp w

Osłonce;

3) na rzece Elbląg - linia prosta łącząca czerwone światło wejściowe z ujściem kanału od strony

zachodniej;

4) na rzece Płonia – północna krawędź mostu przy ul. Przestrzennej w Szczecinie-Dąbiu,

5) na rzece Regalica – północna krawędź mostu Cłowego przy ul. Gdańskiej w Szczecinie;

6) na rzece Parnica – wschodnia krawędź mostu Portowego przy ul. Gdańskiej w  Szczecinie;

7) na rzece Odra Zachodnia – północna krawędź mostu nitki wjazdowej Trasy Zamkowej

w  Szczecinie.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
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U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszego rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 3 ustawy z

dnia ........................... o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

Dokonanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi szczegółowego podziału wód morskich

i śródlądowych jest istotne z uwagi na zróżnicowanie metod zarządzania żywymi zasobami morza i

wód śródlądowych.

Niniejszy projekt został opracowany na podstawie obowiązującego dotychczas

rozporządzenia, wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 3 ustawy o rybołówstwie

morskim z 2001 r. Nowe rozporządzenie utrzymuje dotychczas obowiązujące rozwiązania

dotyczące rozgraniczenia wód morskich i wód śródlądowych. Dokonane zmiany ograniczyły się do

niezbędnych korekt.

Określone w rozporządzeniu granice rozgraniczają obszary, na których obecnie, faktycznie

wykonywane jest rybołówstwo i rybactwo śródlądowe.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność

wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionów.

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla

budżetu państwa.



PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia ............... r.

w sprawie wzoru licencji połowowej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia ..................... o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...) zarządza

się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór licencji połowowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz.

305).
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                                                                                             Załącznik do rozporządzenia
                Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                        z dnia ................. r. (poz. ....)

WZÓR
LICENCJI POŁOWOWEJ

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

LICENCJA POŁOWOWA Nr ......./.......

SEA FISHERY LICENCE No ......../........

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia .........................o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz.
...), niniejsza licencja
uprawnia........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.....
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres/nazwa, siedziba i adres armatora

(name nad address of the vessel`s operator)

do wykonywania rybołówstwa morskiego statkiem rybackim, zgodnie z następującymi danymi:

This licence issued under Article 5 of the Law on Sea Fisheries of .........................
(Dziennik Ustaw No. ..., item ...), the holder of this sea fishery licence is authorised to conduct
fishing  operations by fishing vessel as follows:

1. Nazwa statku -
 ......................………………………………….....................................................
            (Name of vessel)

2. Przynależność państwowa statku -
................................................................................................

     (Flaying the flag of)

3. Port macierzysty -
 ..................................…………………………………………………….......
            (Port of registration)

4. Numer indentyfikacyjny -
.............................................................................................................
            (Internal number)
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5. Oznaka rybacka -
..........................................................................................................................

     (External marking)

6. Międzynarodowy sygnał wywoławczy -
.......................................................................................

     (International radio code)

7. Rodzaj statku -
..............................................................................................................................

     (Type of vessel)

8. Rodzaj narzędzi połowowych:
 (Main type of gear)

1) ...........................................................................................................................................
......

2) ...........................................................................................................................................
......

3) ...........................................................................................................................................
......

4) ...........................................................................................................................................
......

9. Moc silnika -
.................................................................................................................................

     (Engine power)

10. Długość statku:
      (Length)

1) całkowita -
..............................................................................................................................
 (overall length)

2) pomiędzy pionami -
...............................................................................................................
 (between perpendiculars)

3) w innym standardzie -
............................................................................................................
 (other standard)

11. Pojemność statku:
              (Tonnage)

1) „Oslo” -
...................................................................................................................................
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2) „Londyn” -
..............................................................................................................................
3) inne standardy -
.......................................................................................................................

(other standards)

12.Nazwa albo kod segmentu floty ...................................................................................
              (Fleet segment or element for their identification)

        .................................
          (pieczęć okrągła z godłem)
       (round seal with Polish emblem)
                                                            MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

(MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT)

...…………..................dnia.…………………..
                         (miejsce i data)         
                         (place and date)

 Od decyzji niniejszej stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z
decyzji może zwrócić się do organu, który ją wydał, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego). Po wyczerpaniu środków odwoławczych strona może wnieść
skargę na decyzję z powodu jej niezgodności z prawem bezpośrednio do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji skarżącemu (art. 34 ust. 1 i 2
oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym).
Niniejsza licencja uprawnia do wykonywania rybołówstwa morskiego ze specjalnym
zezwoleniem połowowym.
This licence authorises to conduct sea fishery with special fishing permit.

Opis: Licencja połowowa ma format A4.

UZASADNIENIE

Rozporządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 13 ustawy z dnia

.............................. o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

Niniejszy projekt określa wzór licencji połowowej. Zgodnie z art. 22 Rozporządzenia

Rady (WE) Nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 roku dotyczące ochrony i zrównoważonej

eksploatacji zasobów rybnych w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej oraz art. 5 ust. 1 ustawy o

rybołówstwie, armator zamierzający wykonywać rybołówstwo morskie musi uzyskać licencję

połowową i specjalne zezwolenie połowowe.
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Wzór licencji połowowej zawiera wszystkie dane wymagane Rozporządzeniem Rady

(WE) Nr 3690/93 z dnia 20 grudnia 1993 r. wprowadzającym wspólnotowy system określający

minimum informacji, które muszą być zawarte w licencjach połowowych.

Licencja połowowa dostarcza informacji o sposobie wykonywania rybołówstwa

morskiego, parametrach technicznych oraz ułatwia identyfikację statków rybackich. Pozwala to

na usprawnienie sprawowania kontroli nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność

wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionów.

Skutki finansowe.

Licencja połowowa wydawana jest na czas nieokreślony. Za wydanie licencji będzie

pobierana opłata skarbowa, której wysokość uzależniona jest od długości statku rybackiego, na

który zostaje wydana. Wydanie licencji połowowej na statek rybacki o długości całkowitej

mniejszej lub równej 10 m wiąże się z wniesieniem przez armatora opłaty w wysokości 570 zł, a

na statek rybacki o długości całkowitej powyżej 10 m z opłatą w wysokości 1140 zł.



PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia .................................. r.

w sprawie wzoru specjalnego zezwolenia połowowego

Na podstawie art. 16 ust. 10  ustawy z dnia ..................... o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór specjalnego zezwolenia połowowego, stanowiący załącznik do

rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

                        Załącznik do rozporządzenia
                        Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                        z dnia ............................ r. (poz. ....)
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WZÓR

SPECJALNEGO ZEZWOLENIA POŁOWOWEGO*

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

SPECJALNE ZEZWOLENIE POŁOWOWE Nr ....../......

SPECIAL FISHING PERMIT No ......./......

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy  z dnia .............................o rybołówstwie  (Dz. U. Nr ...,
poz. ...), niniejsze zezwolenie uprawnia.............................................................................................

............................................................................................................................................................
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres/nazwa, siedziba i adres armatora

(name nad address of the vessel`s operator)

wykonującego rybołówstwo morskie statkiem rybackim
..................................................................

............................................................................................................................................................................................
(nazwa, oznaka rybacka, numer identyfikacyjny/ name, external marking and internal number)

na który wydano licencję połowową Nr ..................................................... do połowu organizmów
                                                                                (nr licencji połowowej/ licence No)
morskich, jak następuje:

This special fishing permit issued under Article 5 of the Law on Sea Fisheries of .........................
(Dziennik Ustaw No. ..., item ...), the holder of this special fishing permit is authorised to conduct
fishing operations as follows:

1. Organizmy morskie:
     (Sea organisms)

L.p. Gatunek
(Species)

Rejon  połowów
(Area of  fishing activity)

Kwota połowowa
(Fishing quota)

Czas połowów
(Fishing time)

1.

2.

3.

4.

5.

2. Narzędzia połowowe:
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     (Fishing gear)

L.p. Rodzaj narzędzi połowowych
(Type of fishing gear)

Ilość narzędzi połowowych
(Quantity of fishing gear)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3. Inne warunki prowadzenia połowów: ............................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Zezwolenie jest ważne do dnia ...................................

        .................................
          (pieczęć okrągła z godłem)
       (round seal with Polish emblem)                                        MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

(MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT)

...…………..................dnia.…………………..
                         (miejsce i data)         
                         (place and date)

Od niniejszej decyzji nie służy stronie odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego samego
organu, który ją wydał, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.
127 § 3 i 129 § 2 KPA) Strona może również zaskarżyć decyzję bezpośrednio do Naczelnego Sądu
Administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia (art. 34 oraz art.
35 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym).

Niniejsze zezwolenia uprawnia do wykonywania rybołówstwa morskiego z licencją połowową.
This special fishing permit authorises to conduct sea fishery with sea fishery licence.

* Specjalne zezwolenie połowowe ma format A4.
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 16 ust. 10 ustawy z dnia

.............................. o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

Niniejszy projekt określa wzór specjalnego zezwolenia połowowego. Zgodnie z  art. 22

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. dotyczące ochrony i

zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej oraz art. 5

ust. 1 ustawy o rybołówstwie, armator zamierzający wykonywać rybołówstwo morskie musi

uzyskać licencję połowową i specjalne zezwolenie połowowe.

Wzór specjalnego zezwolenia połowowego zawiera wszystkie dane wymagane

Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. wprowadzającym ogólne

przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych.

Specjalne zezwolenie połowowe dostarcza informacji o czasie i rejonie połowów,

poławianych gatunkach organizmów morskich i wielkości przyznanych kwot połowowych tych

gatunków, a także używanych narzędziach połowowych. Pozwala to na usprawnienie kontroli

nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność

wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionów.

Skutki finansowe.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie wiązało się z wydatkami z budżetu państwa.

Rozporządzenie nie spowoduje również dodatkowych wpływów do budżetu. Za wydanie

specjalnego zezwolenia połowowego nie pobiera się opłaty.



PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia .............................. r.

w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-

rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia ..................... o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz.

...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Połowy w celach sportowo-rekreacyjnych, zwane dalej „połowami”, są prowadzone

przy użyciu wędki lub kuszy.

§ 2. 1. Połowy są prowadzone wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z

przymocowaną do niego linką zakończoną, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) haczykiem o jednym ostrzu o rozwarciu nieprzekraczającym 20 mm, albo

2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały one

poza obwód koła o średnicy 35 mm, albo

3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż

3  haczykami, o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie

wykraczały one poza obwód koła o średnicy 35 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty;

4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w  pkt  1-3.

2. Przy prowadzeniu połowów płastug lub śledzi wędką dopuszcza się zakończenie linki:

1) 2 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu o  rozwarciu

nieprzekraczającym 10 mm – przy połowach płastug;
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2) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu o  rozwarciu

nieprzekraczającym 10 mm – przy połowach śledzi.

§ 3. Połowy wędką są prowadzone:

1) z brzegu, z wyłączeniem urządzeń nawigacyjnych, mostów i urządzeń wodnych;

2) z lodu, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności;

3) z urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie odrębnych przepisów,

zwanego dalej „urządzeniem pływającym”;

4) za pomocą nie więcej niż 2 wędek jednocześnie, a w przypadku połowów ryb przez

wyrzucanie i ściąganie sztucznej przynęty, zwanych dalej „połowami metodą spinningową”,

jedną wędką;

5) bez stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb;

6) w odległości nie mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje

zakaz poławiania wszystkich organizmów morskich;

7) w odległości nie mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska.

§ 4. Połowy z urządzenia pływającego są prowadzone:

1) wyłącznie w porze dziennej - od wschodu do zachodu słońca;

2) poza torami wodnymi;

3) w odległości nie mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych.

§ 5. Przy prowadzeniu połowów z urządzenia pływającego dopuszcza się holowanie

sztucznej przynęty.

§ 6. Niedopuszczalne jest cumowanie urządzenia pływającego, używanego do

prowadzenia połowów, do:

1) znaków nawigacyjnych;

2) narzędzi połowowych;

3) bojek, tyczek lub pływaków.

§ 7. Połowy kuszą są prowadzone:
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1) kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na

uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie

wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna

umożliwiać łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;

2) tak, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;

3) bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;

4) wyłącznie w porze dziennej – po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż

na godzinę przed zachodem słońca;

5) w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru

pomarańczowego, o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak ustawiany jest na czas

połowów przez osobę prowadzącą połowy kuszą;

6) w odległości nie mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych;

7) w odległości nie mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje

zakaz poławiania wszystkich organizmów morskich;

8) w odległości nie mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska.

§ 8. 1. Ilość ryb, którą może wyłowić osoba w ciągu doby, wynosi dla ryb niżej

wymienionych gatunków, nie więcej niż:

1) łosoś i troć – 2 sztuki łącznie;

2) pstrąg tęczowy, sandacz i szczupak – 3 sztuki łącznie;

3) węgorz i lin – 5 sztuk łącznie;

4) leszcz – 10 sztuk;

5) dorsz – 5 sztuk;

6) śledź – 10 kg;

7) inne gatunki – 5 kg łącznie.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy połowów prowadzonych w czasie zawodów sportowych.

§ 9. Ryby niewymiarowe albo ryby będące pod całkowitą ochroną gatunkową lub

wyłowione w ustanowionych dla nich obwodach ochronnych należy niezwłocznie wypuścić do

łowiska.
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§ 10. Niedopuszczalne jest pozostawianie narzędzi połowowych bez osobistego nadzoru

oraz rozdysponowanie wyłowionych ryb przed zakończeniem połowów w  danym dniu.

§ 11. Przy zajmowaniu miejsc na łowisku należy zachować odległości:

1) pomiędzy osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż:

a) 10 m – przy połowach z brzegu,

b) 50 m – przy połowach z brzegu metodą spinningową,

c) 100 m – przy połowach kuszą;

2) pomiędzy urządzeniami pływającymi używanymi do prowadzenia połowów nie mniejsze niż

50 m, z tym że przy połowach metodą spinningową nie mniejsze niż 100 m.

§ 12. Osoba prowadząca połowy jest obowiązana na każde wezwanie osoby uprawnionej

do wykonywania czynności kontrolnych przedstawić do wglądu sportowe zezwolenie połowowe

i dokument potwierdzający tożsamość oraz umożliwić obejrzenie użytych narzędzi połowowych,

wyłowionych ryb w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej oraz przynęt.

§ 13. Określa się wzór sportowego zezwolenia połowowego dla osoby fizycznej

stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 14. Określa się wzór sportowego zezwolenia połowowego dla organizatora zawodów

sportowych stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 15. Określa się wzór sportowego zezwolenia połowowego dla armatora statku

stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA  I  ROZWOJU WSI
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia.................

Załącznik nr 1

WZÓR
SPORTOWEGO ZEZWOLENIA POŁOWOWEGO DLA OSOBY FIZYCZNEJ

OKRĘGOWY INSPEKTOR
RYBOŁÓWSWA MORSKIEGO w .....................................

SPORTOWE ZEZWOLENIE POŁOWOWE Nr ......./.......
DLA OSOBY FIZYCZNEJ

Stosownie do postanowień art. 29 ust. 1 ustawy z dnia .........................o rybołówstwie (Dz. U. Nr
..., poz....) niniejsze zezwolenie uprawnia:

1) ........................................................................................................................................................
imię i nazwisko

2) ........................................................................................................................................................
imię seria i numer dokumentu tożsamości oraz organ, który go wydał

3) ...............................................................................................................................................................
miejsce zamieszkania i adres

do prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych z brzegu/ ze statku lub z innego
urządzenia pływającego *, następujących gatunków ryb:

L.p. Gatunek ryb Ilość ryb
1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zezwolenie jest ważne do dnia ...................................

        .................................
          (pieczęć okrągła z godłem)
       (round seal with Polish emblem)                                                         OKRĘGOWY INSPEKTOR

                                     RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w ................................

...…………..................dnia.…………………..
                         (miejsce i data)         

* niepotrzebne skreślić

Opis:
Sportowe zezwolenie połowowe dla osoby fizycznej ma format A4.
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Załącznik nr 2

WZÓR
SPORTOWEGO ZEZWOLENIA POŁOWOWEGO DLA ORGANIZATORA ZAWODÓW SPORTOWYCH

OKRĘGOWY INSPEKTOR
RYBOŁÓWSWA MORSKIEGO w .....................................

SPORTOWE ZEZWOLENIE POŁOWOWE Nr ......./.......
DLA ORGANIZATORA ZAWODÓW SPORTOWYCH

Stosownie do postanowień art. 29 ust. 1 ustawy z dnia .........................o rybołówstwie (Dz. U. Nr
..., poz....) niniejsze zezwolenie uprawnia:

1) ........................................................................................................................................................
nazwa organizatora zwodów sportowych

2)  ..............................................................................................................................................................
siedziba i adres organizatora zawodów sportowych

do prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych z brzegu, następujących gatunków
ryb:

L.p. Gatunek ryb Ilość
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zezwolenie jest ważne do dnia ...................................

        .................................
          (pieczęć okrągła z godłem)
       (round seal with Polish emblem)                                                         OKRĘGOWY INSPEKTOR

                                     RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w ................................

...…………..................dnia.…………………..
                         (miejsce i data)         

Opis:
Sportowe zezwolenie połowowe dla organizatora zawodów sportowych ma format A4.
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Załącznik nr 3
WZÓR

SPORTOWEGO ZEZWOLENIA POŁOWOWEGO DLA ARMATORA STATKU

OKRĘGOWY INSPEKTOR
RYBOŁÓWSWA MORSKIEGO w .....................................

SPORTOWE ZEZWOLENIE POŁOWOWE Nr ......./.......
DLA ARMATORA STATKU

Stosownie do postanowień art. 29 ust. 1 ustawy z dnia .........................o rybołówstwie (Dz. U. Nr
..., poz....) niniejsze zezwolenie uprawnia:

1) ........................................................................................................................................................
imię i nazwisko/ nazwa armatora statku

2) ........................................................................................................................................................
seria i numer dokumentu tożsamości armatora statku oraz organ, który wydał ten dokument

3) ...............................................................................................................................................................
miejsce zamieszkania i adres/ siedziba i adres armatora statku

do prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych ze statku ...........................................,
                                                                                                                                             nazwa lub oznaka statku

następujących gatunków ryb:

L.p. Gatunek ryb Ilość ryb
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zezwolenie jest ważne do dnia ...................................

        .................................
          (pieczęć okrągła z godłem)
       (round seal with Polish emblem)                                                         OKRĘGOWY INSPEKTOR

                                     RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w ................................

...…………..................dnia.…………………..
                         (miejsce i data)         

Opis:
Sportowe zezwolenie połowowe dla armatora statku ma format A4.

UZASADNIENIE
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Niniejszy projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 29 ust. 7

ustawy z dnia  ..................... o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

Projekt rozporządzenia określa szczegółowy sposób i warunki prowadzenia połowów w

celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzory sportowych zezwoleń połowowych.

W § 1 projektu rozporządzenia wskazano rodzaje narzędzi, jakie mogą być używane do

prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych.

W projekcie określono sposób prowadzenia połowów z uwzględnieniem specyfiki

każdego rodzaju narzędzia, przy użyciu którego mogą być prowadzone połowy sportowo-

rekreacyjne.

Szczegółowo określono prowadzenie połowów w celach sportowo-rekreacyjnych z

urządzeń pływających, mając na uwadze bezpieczeństwo osób prowadzących połowy tego typu.

Bezpieczeństwo to ma zapewnić m.in. dopuszczenie do prowadzenia połowów z urządzenia

pływającego wyłącznie w porze dziennej.

W celu zminimalizowania szkodliwego wpływu prowadzenia połowów w celach

sportowo-rekreacyjnych - w szczególności na akwenach zamkniętych jak np. Zalew Szczeciński,

Jezioro Dąbie - na stan żywych zasobów morza, określono maksymalną ilość ryb, którą jedna

osoba może wyłowić w ciągu doby. Ilości te nie dotyczą połowów prowadzonych w czasie

zawodów sportowych.

Projekt rozporządzenia reguluje również kwestię zajmowania miejsc na łowisku przez

wędkarzy. Określa minimalne odległości, w jakich powinny znajdować się poszczególne

stanowiska na łowisku.

W celu umożliwienia kontroli wielkości i składu gatunkowego połowów sportowo-

rekreacyjnych, wprowadzono obowiązek zatrzymania złowionych ryb w stanie umożliwiającym
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pomiar ich długości całkowitej. Zabroniono również rozdysponowania złowionych ryb przed

zakończeniem połowów w danym dniu oraz pozostawiania narzędzi połowowych bez osobistego

nadzoru.

Ocena skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia określa sposób i warunki prowadzenia połowów w celach

sportowo-rekreacyjnych. Przepisy projektowanego rozporządzenia wraz z ustawą o rybołówstwie

wprowadzają jednolity system wykonywania i nadzoru prowadzenia połowów w celach

sportowo-rekreacyjnych w polskich obszarach morskich.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną

gospodarki. Ma natomiast pośrednio wpływ na rozwój regionu nadmorskiego. Połowy sportowo-

rekreacyjne stanowią niewątpliwie atrakcję turystyczną. Morze corocznie przyciąga rzesze

turystów, w tym amatorów wędkarstwa. Dopuszczenie prowadzenia połowów w celach

sportowo-rekreacyjnych zwiększa niewątpliwie atrakcyjność wypoczynku w tym regionie.

Przyciąga osoby, które chcą aktywnie spędzić wolny czas.

Umożliwienie przez ustawę o rybołówstwie połowów dorsza w okresie ochronnym,

wydłuża czas prowadzenia połowów sportowo-rekreacyjnych, co powinno spowodować wzrost

liczby wędkujących osób.

Wzrost liczby osób zainteresowanych prowadzeniem połowów sportowo-rekreacyjnych

zwiększa szanse na sezonowy wzrost zarobków mieszkańców tych okolic, w takich dziedzinach

jak: gastronomia, hotelarstwo i itp. Rybacy zajmujący się połowami tych gatunków ryb, które

znajdują się w danej chwili w okresie ochronnym, będą mieli możliwość zarobkowania, przez

przewożenie na swoich statkach rybackich osób, które chcą prowadzić połowy w celach

sportowo-rekreacyjnych.

Skutki finansowe.

Za wydanie zezwolenia na połowy sportowo-rekreacyjne będzie pobierana opłata

skarbowa, której wysokość uzależniona jest od okresu na jaki zezwolenie jest wydane. Wydanie



13

zezwolenia na połowy w celach sportowo-rekreacyjnych na okres jednego miesiąca wiąże się z

wniesieniem opłaty w wysokości 11 zł, a na okres jednego roku z opłatą w wysokości:

1) dla emerytów, rencistów oraz młodzieży szkolnej w wieku do 24 lat - 25 zł,

2) dla pozostałych – 42 zł

a na okres zawodów sportowych 10 zł.



PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia ................................... r.

w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz

szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia .............................. r. o rybołówstwie

 (Dz. U. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wymiary i okresy ochronne organizmów

morskich oraz szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego, na morzu

terytorialnym i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

2. Szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego, o których mowa w

ust. 1, dotyczą:

1) rodzaju i ilość narzędzi połowowych oraz ich konstrukcji;

2) sposobu prowadzenia połowów;

3) wielkości dopuszczalnego przyłowu;

4) sposobu oznakowania narzędzi połowowych używanych wyłącznie do połowów w

strefie 3 Mm od linii brzegu.

§ 2. 1. Ustanawia się wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb:

1) certy (Vimba vimba L.)  -30 cm;

2) leszcza (Abramis brama L.)  - 40 cm;

3) okonia (Perca fluviatilis L.)  - 17 cm;

4) płoci (Rutilus rutilus L.)  - 20 cm;

5) pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.)  - 40 cm;

6) sandacza (Stizostedion lucioperca L.)  - 45 cm;
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7) siei (Coregonus lavertus L.)  - 40 cm;

8) szczupaka (Esox lucius L.)  - 45 cm;

9) śledzia (Clupea harengus L.)  - 16 cm;

10)  troci (Salmo trutta L.)  - 50 cm;

11)  zimnicy (Limanda limanda L.)  -25 cm.

2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby, w

stanie świeżym, od początku jej głowy do końca płetwy ogonowej.

§ 3. Ustanawia się okresy ochronne dla następujących gatunków ryb:

1) dorsza - w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia;

2) łososia i troci - w terminie od dnia:

a) 1 czerwca do dnia 15 września poza 4-milowym pasem wód przybrzeżnych,

b) 15 września do dnia 15 listopada w 4-milowym pasie wód przybrzeżnych z

wyłączeniem wód w granicach właściwości terytorialnej Okręgowego

Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni;

3) sandacza – w terminie od dnia:

a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze na zachód od południka 16° 40'

długości geograficznej wschodniej,

b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze pomiędzy południkami 16° 40' a 19°

00' długości geograficznej wschodniej,

c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na wschód od południka 19° 00' długości

geograficznej wschodniej.

§ 4. Przy prowadzeniu połowów na morzu terytorialnym i w polskiej wyłącznej

strefie ekonomicznej, dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów narzędzi

połowowych:

1) niewody, w tym:

a) niewody duńskie,

b) cezy;

2) ciągnione, w tym:

a) włoki,

b) tuki;

3) usidlające i oplątujące, w tym:

a) mance,
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b) nety,

c) pławnice;

4) niewody stawne;

5) zahaczające, w tym:

a) wędy,

b) sznury haczykowe,

c) takle.

§ 5. 1. Do połowów ryb niżej wymienionych gatunków ustanawia się następujące,

najmniejsze wymiary oczek sieci w milimetrach:

Gatunek Długość boku oczka Prześwit oczka

1 2 3

dorsz -

110 – nety dorszowe

105 – sieci z oknem

selektywnym

          typu „BACOMA”

130 – włoki, tuki i niewody

          duńskie∗)

Płastuga -

105 – sieci z oknem

selektywnym

          typu „BACOMA”

130 – narzędzia ciągnione, ∗)

nety

Śledź - 32

Szprot - 16

łosoś, troć, pstrąg tęczowy 80 157

troć, pstrąg tęczowy w pasie

4-milowym wód

przybrzeżnych

65 -

leszcz i sandacz 60 -

płoć i okoń 30 -

sieja i szczupak 55 -
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Węgorz 16 -

∗) dotyczy oczek w przedłużaczu i worku na odcinku ostatnich 8 metrów mierzonych

od sznurówki, przy oczkach w zwarciu.

2. Konstrukcję worka z oknem selektywnym typu „BACOMA” określa załącznik

do rozporządzenia.

§ 6.  Wielkość boku oczka w wontonach służących do połowu okonia i płoci nie

może przekroczyć 35 mm.

§  7.  Dopuszczalna łączna długość wystawianych jednocześnie net

dorszowych wynosi:

1)  12 km dla statków o długości całkowitej do 12 m;

2)  24 km dla statków o długości całkowitej powyżej 12 m.

§ 8.1.  Z zastrzeżeniem ust. 2, największa dopuszczalna ilość wystawianych

jednocześnie wontonów,  manc oraz net flądrowych wynosi:

1)  100 sztuk  dla statków o długości całkowitej do 12 m,

2)  200 sztuk  dla statków o długości całkowitej od 12 do 18 m,

3)  300 sztuk  dla statków o długości całkowitej powyżej 18 m.

2. W strefie 3 Mm od linii brzegu począwszy od ujścia rzeki Wisła Śmiała do

południka 19o 11’ długości geograficznej wschodniej dopuszcza się jednoczesne

wystawianie ze statku, w sumie nie więcej niż 75 sztuk wontonów, manc oraz net,

których łączna długość nie przekracza  2 000 m.

§ 9.1.  Przy prowadzeniu połowów długość zestawu narzędzi połowowych

mierzona wzdłuż nadbory nie może przekroczyć dla:

1) wontonów - 500 m,

2) manc - 300 m.

2. Długość pojedynczego narzędzia połowowego, o którym mowa w ust. 1, nie może

przekroczyć 50 m.

3. Długość pojedynczej nety flądrowej nie może przekroczyć 75 m.
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§ 10.1. Przy prowadzeniu połowów długość stawnego niewodu śledziowego

nie może przekroczyć 600 m.

2. Ilość klatek łownych w niewodach śledziowych nie może przekroczyć 18 sztuk.

§ 11. Na morzu terytorialnym, na zachód od południka 15o  23’ 14” długości

geograficznej wschodniej przy wykonywaniu rybołówstwa w pasie:

1) do 5 Mm od linii brzegu, w okresie od dnia 25 marca do dnia 10 maja, należy

używać narzędzi do połowu śledzia lub skarpia;

2) do 12 Mm od linii brzegu, w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia, przy

prowadzeniu połowów statkami o długości całkowitej powyżej 12,5 m należy

używać narzędzi ciągnionych

§ 12.  Niedozwolony jest połów wszelkich gatunków organizmów morskich od

dnia 15 maja do dnia 31 sierpnia w rejonie Głębi Bornholmskiej, wyznaczonej

koordynatami:

1)  N  55° 30’;

  E   15° 30’;

2)  N  55° 30’

  E  16° 30’;

3)  N  55° 00’

  E  16° 30’;

4)  N  55° 00’

  E  16° 00’;

5)  N  55° 15’

  E  16° 00’;

6)  N  55° 15’

  E  15° 30’;

7)  N  55° 30’

   E  15° 30’.

§  13.  Niedozwolone jest pozostawianie w wodzie bez dozoru narzędzi

usidlających, oplątujących, pułapkowych i zahaczających przez okres dłuższy niż:

1)  24 godziny – w przypadku statków o długości całkowitej powyżej 15 m,
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2)  48 godzin   – w przypadku statków o długości całkowitej do15 m.

§ 14. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, niedozwolony jest połów ryb przy użyciu

narzędzi ciągnionych oraz wykonywanie rybołówstwa przy użyciu statków o długości

całkowitej powyżej 15 m w następujących rejonach polskich obszarów morskich:

1) w Zatoce Gdańskiej - od południka 18º 57' do toru wodnego Gdynia – Hel

w miejscach, w których głębokość nie przekracza 25 m;

2) na Ławicy Odrzanej - na głębokościach mniejszych niż 10 m;

3) od linii toru wodnego Gdynia - Hel od trawersu latarni morskiej w Jastarni od

strony pełnego morza – na głębokościach mniejszych niż 20 m;

4) na pozostałych obszarach wód - w pasie o szerokości 3 Mm od brzegu.

2. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia, od południka 18o  57’ 18” do

południka 19o  26’ 30” E dopuszcza się prowadzenie ukierunkowanych połowów

śledzia przy użyciu narzędzi ciągnionych oraz przy użyciu statków rybackich do 19 m

długości całkowitej w odległości powyżej 2 Mm od brzegu.

§  15. Przy prowadzeniu ukierunkowanych połowów ryb określonego gatunku,

przyłów ryb innych gatunków nie może przekroczyć 20% masy ryb będących celem

połowów ukierunkowanych.

§ 16.1.  Jeśli po wybraniu sieci stwierdzi się, że ilość ryb danego gatunku

przekracza dopuszczalną wielkości przyłowu, należy natychmiast zaprzestać

używania tej sieci lub zmienić łowisko.

2.  Przez zmianę łowiska rozumie się zmianę głębokości trałowania:

1) na  zachód od południka 15°00’E – o 10 m;

2) na wschód od południka 15°00’E – o 20 m.

§ 17. Narzędzia połowowe powinny być oznakowane oznaką rybacką, w

następujący sposób:

1) cezy, przywłoki – na pływakach lub bojkach świetlnych służących do

oznakowania matni i skrzydeł;

2) włoki, tuki, włoczki  oraz niewody duńskie i dobrzeżne:

a) na deskach trałowych i orczykach, lub
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b) na prawym skraju nadbory lub na tulejce zaciskowej, poprzez przymocowanie

identyfikatora  z oznaką rybacką;

3) wotony, mance, nety, pławnice, ygawice – na skrajnych pływakach każdej sieci

i wszystkich bojkach;

4) niewody stawne, żaki, alhamy – na skrajnych tyczkach lub bojkach;

5) mieroże – na górnej części kabłąka;

6) wędy, sznury haczykowe, takle – na pływakach i wszystkich bojkach.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
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                                                                                              Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   z dnia ...........................r. (poz. ....)

KONSTRUKCJA WORKA Z OKNEM SELEKTYWNYM TYPU „BACOMA”

Rys. 1. Konstrukcja płata górnego - model nr 1

Objaśnienie: płat selektywny w każdym modelu posiada oczka o minimalnym prześwicie 110
mm,  kwadratowe,  tj. wszystkie cztery boki okna mają być skrojone po półoczku, a okno
selektywne powinno zostać zamontowane w taki sposób, żeby boki oczek biegły równolegle
i prostopadle do głębokości worka włoka. Okno powinno być wykonane z bezwęzłowej
tkaniny sieciowej, z pojedynczego plecionego sznurka o średnicy co najmniej 4,9 mm lub
posiadać podobne, dowiedzione właściwości selektywne (sztywność, wytrzymałość
i stabilność). Płat selektywny w modelu nr 1 rozciąga się od natu do natu  (brak oczek
rombowych po obu stronach płata selektywnego).

16 ½ oczkaoczka rombowe
o prześwicie 105 mm

oczka rombowe o
prześwicie 105 mm

3 ½ oczka

Łączenie: 2 oczka rombowe z
1 bokiem oczka w układzie
kwadratowym

Łączenie: 1 bok oczka w
układzie kwadratowym z 2
oczkami rombowymi

max. 50 oczek całych

50

½ 49 ½

1 rząd półoczek na sznurówkę

25 oczek (boków) w ukł.
kwadratowym

25 oczek (boków) w ukł.
kwadratowym

oczek

dł
ug

oś
ć 

ok
na
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le

kt
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m
in

.3
,5

0
m

oczka rombowe             29 ½  oczka
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½

oczka kwadratowe
prześwit 110 mm
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2 węzły, w płacie o
oczkach kwadratowych,
przypadają na
maksymalnie 5 oczek
rombowych

Rys. 2. Konstrukcja płata górnego – model nr 2

Rys. 3. Wycinek  (X) płata górnego przy końcu worka

Objaśnienie: ilość oczek rombowych po obydwu stronach okna typu „BACOMA” stanowi
20% (10%+10%)  w stosunku do pozostałych oczek rombowych worka na płacie górnym.

max. 50 oczek całych

½ 49 oczka

29 ½  oczka

16 ½ oczkaoczka rombowe
o prześwicie 105 mm

3 ½ oczka

½ oczek ½
19 oczek

(boków) w ukł.
kwadratowym

łączenie: 2 oczka rombowe z
1 bokiem oczka w układzie
kwadratowym

łączenie: 1 bok oczka w
układzie kwadratowym z 2
oczkami rombowymi

 5  5
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 32

ustawy z  dnia ...................................... r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

Projekt rozporządzenie określa wymiary i okresy ochronne organizmów

morskich oraz szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego, w

tym: rodzaj i ilość narzędzi połowowych oraz ich konstrukcję, sposób

prowadzenia połowów, wielkość dopuszczalnego przyłowu, sposób

oznakowania narzędzi połowowych używanych wyłącznie do połowów w strefie

3 Mm od linii brzegu na morzu terytorialnym i w polskiej wyłącznej strefie

ekonomicznej.

Należy podkreślić, że projekt rozporządzenia reguluje jedynie ten zakres wyżej

wymienionych zagadnień, który nie są objęte Wspólną Polityką Rybacką Unii

Europejskiej. W zakresie objętym Wspólną Polityką Rybacką UE obowiązują

bezpośrednio Rozporządzenia unijne.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie spowoduje spadku zatrudnienia na

polskim rynku pracy. Nie wpłynie również na konkurencyjność wewnętrzną

i  zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionów.

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie pociągnie za sobą skutków

finansowych dla budżetu państwa.



PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia .................................. r.

w sprawie wzoru miesięcznego raportu połowowego

Na podstawie art. 43 ust. 5  ustawy z dnia ..................... o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz.

...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór miesięcznego raportu połowowego, stanowiący załącznik do

rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).



PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia .................................. r.

w sprawie wzoru miesięcznego raportu połowowego

Na podstawie art. 43 ust. 5  ustawy z dnia ..................... o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór miesięcznego raportu połowowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                                                                        MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia ....... (poz.    )

WZÓR
MIESIĘCZNEGO RAPORTU POŁOWOWEGO

MIESIĘCZNY RAPORT POŁOWOWY Nr ...

statku rybackiego ........................................
                                                                       nazwa lub oznaka rybacka

za ..........................................
                                                              miesiąc i rok

Imię i nazwisko kapitana .....................................................................

Miejsce zamieszkania i adres kapitana ...............................................

..............................................................................................................

Belona          - GAR
Boleń            - ASU
Certa             - VIV
Ciosa             - FSC
Dorsz            - COD
Gładzica       - PLE
Jazgarz         - GYM
Karaś            - FCC
Krąp             - BLI
Leszcz          - FBM
Lin                - FTE
Łosoś            - SAL

Minog          - LAR
Miętus          - FBU
Okoń            - FPE
Płoć              - FRO
Pstrąg           - TRR
Rozpiór         - BAL
Sandacz         - FPP
Sieja              - PLN
Skarp             - FSA
Stornia           - FLE
Stynka           - SME
Sum              - SOM

Szczupak       - FPI
Śledź             - HER
Troć               - TRS
Ukleja            - ALB
Węgorz          - ELE
Węgorzyca     - ELP
Inne morskie - MZZ
Inne
słodkowodne  - FRE

Włok denny             01
Włok pelagiczny     02
Tuka pelagiczna      03
Tuka denna              04
Pławnice                  05
Haki                         06
Mance                      07
Nety                         08
Niewody                  09
Żaki                         10
Kratownice              11
Wontony                 12
Inne stawne             13
....................            14

Użyte narzędzia
połowowe

Liczba w sztukach/ masa w kilogramach w relacji pełnej
złowionych organizmów morskich *Data

Połowu
Kod Liczba

Rejon połowu Razem
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Użyte narzędzia
połowowe

Liczba w sztukach/ masa w kilogramach w relacji pełnej
złowionych organizmów morskichData

połowów
Kod Liczba

Rejon połowu Razem

...................................................................
                                                                                                                                                                                           data i czytelny podpis kapitana
* w sztukach podaje się ryby łososiowate
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 Opis: Miesięczny raport połowowy ma format A4

UZASADNIENIE

Rozporządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 43 ust. 5 ustawy z dnia .............................. o rybołówstwie (Dz. U. Nr ...,

poz. ...).

Niniejszy projekt określa wzór miesięcznego raportu połowowego. Zgodnie z  art. 43 ustawy o rybołówstwie, kapitan statku rybackiego,

którego statek ma długość całkowitą mniejszą niż 10 m, jest obowiązany do sporządzania miesięcznych raportów połowowych. Do miesięcznego

raportu połowowego wpisuje się:

1) ilość i gatunek złowionych organizmów morskich;

2) rejon połowu;

3) rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych.

Wpisu do miesięcznego raportu połowowego dokonuje się każdorazowo, przed upływem 24 godzin, po powrocie z łowiska. Po zakończeniu

połowów w danym miesiącu raport doręcza się okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego, właściwemu dla portu macierzystego statku

rybackiego, nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca.

Wprowadzenie miesięcznych raportów połowowych wynika z art. 6 ust. 6 Rozporządzenia Rady nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r.

ustanawiającego system kontroli nad Wspólną Polityką Rybacką, zgodnie z którym każde państwo członkowskie będzie monitorować połowy

prowadzone przy użyciu statków rybackich, które są zwolnione z obowiązku prowadzenia dzienników połowowych.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój

regionów.

Skutki finansowe.

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie wiążę się z dodatkowymi wydatkami z budżetu państwa.



PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia ............................. r.

w sprawie wzoru dziennika połowowego i deklaracji wyładunkowo-przeładunkowej oraz

gatunków organizmów morskich, których wyrzucenie za burtę wymaga wykazania w

dzienniku połowowym

Na podstawie art. 45 ustawy o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór dziennika połowowego i deklaracji wyładunkowo-przeładunkowej

stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Dziennik ma nadany numer, który składa się z trzech pierwszych liter nazwy siedziby

okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego wydającego dziennik oraz z cyfr, które stanowią

numer wpisu w rejestrze dzienników prowadzonym przez tego inspektora.

  § 3. 1. Dziennik ma kolejno ponumerowane strony.

2. Każda strona dziennika ma własny niepowtarzalny numer, który składa się z liter „POL” oraz 8

cyfr.

3. Czterem kolejnym kartkom dziennika nadaje się ten sam numer strony; jedna z kartek stanowi

oryginał strony, a pozostałe trzy to kopie strony.

4. Oryginał strony jest oznaczony cyfrą 0 i ma jasnoniebieski kolor, natomiast kopia:

1) pierwsza - jest oznaczona cyfrą 1 i ma kolor różowy;

2) druga - jest oznaczona cyfrą 2 i ma kolor seledynowy;

3) trzecia - jest oznaczona cyfra 3 i ma kolor żółty.

§ 4. Gatunki organizmów morskich, których wyrzucenie za burtę wymaga wykazania w

dzienniku połowowym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia  29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 32, poz. 305)



  

Załączniki do rozporządzenia
                                                                                                                                  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                                                                                                                                   z dnia .................... r. (poz. ...)

Załącznik nr 1

WZÓR
DZIENNIKA POŁOWOWEGO STATKU RYBACKIEGO

RZECZPOSPOLITA POLSKA

DZIENNIK POŁOWOWY STATKU RYBACKIEGO

Dziennik zawiera strony od numeru POL 00000000
do numeru  POL 00000000

(Okładka)



DZIENNIK POŁOWOWY

Numer dziennika ..........................................

Nazwa i oznaka rybacka ...........................................................................................................

Port macierzysty statku rybackiego ........................................................................................

                                        Miejsce i data wydania dziennika ...........................................................

                                                                                                                                                        ......................................................................
                                                                                                                                                                                                                                        pieczęć  okręgowego inspektoratu rybołówstwa morskiego

                                                                                                                                                                                          i czytelny podpis okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego

(Strona tytułowa)



Strona Nr   POL          Dziennik połowowy Nr
Nazwa i międzynarodowy sygnał                               Oznaka rybacka (2)
wywoławczy statku (ów) (1)

└────────────────┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

└────────────────┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Imię i nazwisko kapitana (ów) (3)

 └──────────────────────────────┘

Miejsce zamieszkania i adres kapitana (ów)

└──────────────────────────────┘

                               Dzień       Miesiąc   Godzina  Rok └─┴─┴─┴─┘

Wyjście (4)         └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘ z   └──────┘
w morze
Powrót do
portu (5)             └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘ do  └──────┘

Wyładunek (6)   └─┴─┘└─┴─┘                w └──────┘

Narzędzie połowowe (8)        Wielkość oczka (9)        Rozmiar albo ilość użytych
                                                                                        narzędzi połowowych (10)

   └─┴─┴─┘                  └─┴─┴─┘                  └───┘

                                                                                           Nazwa, międzynarodowy sygnał wywoławczy └────────────────────┘

W przypadku przeładunku  (7)   Dzień     └─┴─┘      oznaczenie                                                                 └─┴─┴─┴─┴─┘

                                                     Miesiąc └─┴─┘      i przynależność statku przejmującego organizmy morskie       └─────────┘
Rejon połowowy (14) Liczba w sztukach/ masa w kg/ liczba pojemników złowionych organizmów morskich * (15)

Masa w kg danego
gatunku

organizmów
morskich

znajdujących się w
jednym pojemniku

Podpis
kapitana

Data
połowów

(11)

Liczba
operacji
połowo-

wych
(12)

Czas
połowów

(13) Kod
statystyczne-
go kwadratu

połowów

Kod
rejonu

połowowego
ICES/

NAFO/
CECAF

Literowy
skrót strefy

państwa
trzeciego

Masa/ liczba
organizmów morskich
danego gatunku
wyrzuconych
za burtę statku (16)

Kod
rejonu

połowowego
ICES/

NAFO/
CECAF
(22)

Literowy
skrót strefy

państwa
trzeciego

(22)

Deklaracja wyładunkowo/przeładunkowa * (18) masa w kg / liczba pojemników – jeden pojemnik ....................kg,
organizmów morskich wyładowanych ze statku rybackiego lub przeładowanych w morzu

Stopień przetworzenia (17)
Ilość (19)
Stopień przetworzenia (17)
Ilość (19)
Stopień przetworzenia (17)
Ilość (19)

Czytelny podpis
kapitana albo osoby

upoważnionej do
podpisu (20)

Imię, nazwisko i adres
osoby upoważnionej do
podpisu (21)

Stopień przetworzenia (17)
Ilość (19)

---------------
* niepotrzebne skreślić                                                                  Komentarz:  _________________________________________________________________________________________________________________

 0



Opis wzoru dziennika połowowego statku rybackiego:

Strona dziennika ma format w milimetrach – 210 x 297 (AA) i jest wykonana z papieru samokopiującego z białym poddrukiem „Polska”.

30/10/tg



Załącznik nr 2

GATUNKI ORGANIZMÓW MORSKICH, KTÓRYCH WYRZUCENIE ZA BURTĘ
WYMAGA WYKAZANIA W DZIENNIKU POŁOWOWYM

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod FAO

1. Babka bycza Neogobius melanostomus GPA

2.Belona Belone belone GAR

3. Certa Vimba vimba VIV

4. Ciosa Pelecus cultratus FSC

5. Dobijaki Ammodytes spp. i Hyperoplus spp. SAN

6. Dorsz bałtycki Gadus morhua callarias COD

7. Gładzica Pleuronectes platessa PLE

7. Leszcz Abramis brama FBM

8. Łosoś Salmo salar SAL

9. Makrela Scomber scombrus MAC

10. Motela Rhinonemus cimbrius MOT

11. Okoń Perca fluviatilis FPE

12. Płoć Rutilus rutilus FRO

13. Pstrąg tęczowy Oncorhynchus mykiss TRR

14. Sandacz Stizostedion lucioperca FPP

15. Sieja Coregonus lavaretus PLN

16. Skarp Psetta maxima FSA

17. Stornia Platichthys flesus FLH

18. Stynka Osmerus eperlanus SME

19. Szczupak Esox lucius FPI

20. Szprot bałtycki Sprattus sprattus balticus SPR

21. Śledź bałtycki Clupea harengus membras HER

22. Troć wędrowna Salmo trutta TRO

23. Węgorz Anguilla anguilla ELE

24. Węgorzyca Zoarces viviparus ELP



UZASADNIENIE

Projekt niniejszego rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 45

ustawy z dnia ............................ o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

Projekt rozporządzenia określa wzór dziennika połowowego i deklaracji wyładunkowo-

przeładunkowej oraz gatunki organizmów morskich, których wyrzucenie za burtę wymaga

wykazania w dzienniku połowowym.

Wzór strony dziennika połowowego i deklaracji wyładunkowo-przeładunkowej jest

wzorowany na załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2807/83 z dnia 22 września

1983 roku ustalającego szczegółowe przepisy o gromadzeniu informacji o połowach ryb przez

państwa członkowskie.

             Ocena skutków regulacji.

Dziennik połowowy stanowi jeden z dokumentów, składających się na cały system

nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa, wprowadzony ustawą z dnia ..................... o

rybołówstwie. Stanowi podstawę do wprowadzenia spójnego systemu kontroli połowów i obrotu

produktami rybołówstwa.

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało negatywnego wpływu na

konkurencyjność armatorów statków rybackich o polskiej przynależności z podmiotami

zagranicznymi. Sprawozdawczością taką są już objęci armatorzy statków rybackich krajów

członkowskich Unii Europejskiej.

Niniejszy projekt rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność

wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionów.

Przygotowanie oraz wydawanie dzienników połowowych będzie wiązało się z wydatkami

z budżetu państwa. Na ten cel w budżecie państwa na 2004 r. przewidziano 120 000 PLN.



ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia ............................... r.

w sprawie wzoru dokumentu przewozowego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia ............................ r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór dokumentu przewozowego stanowiący załącznik do rozporządzenia

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).



Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia ............................ r. (poz. ...)

WZÓR
DOKUMENTU PRZEWOZOWEGO

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres/nazwa, siedziba
i adres przewoźnika

Oznaczenie środka transportu

DOKUMENT PRZEWOZOWY

Nr ..........................................

Data wystawienia ................................

Miejsce wystawienia ...........................

Data i miejsce załadunkuNazwa i oznaka rybacka statku rybackiego, z którego
pochodzą transportowane produkty rybołówstwa

Miejsce przeznaczenia

Masa produktów rybołówstwa w kg
Lp.

Gatunek Rejon
połowowy

Wymiar
ochronny

całe filetowane patroszone patroszone
bez głów inne Razem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

   .......................................................                                             ......................................................
      czytelny podpis kapitana statku rybackiego,                                                                                czytelny podpis przewoźnika
            z którego pochodzą transportowane
                      produkty rybołówstwa

Opis:
Dokument przewozowy ma format A4, jest wykonany na papierze samokopiującym, koloru białego i zawiera oryginał i dwie
kopie.



UZASADNIENIE

Niniejszy projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 47 ustawy

z dnia ............................................. r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

Projekt rozporządzenia określa wzór dokumentu przewozowego dla produktów

rybołówstwa. Wzór dokumentu zawiera wszystkie dane, które zgodnie z art. 13 Rozporządzenia

Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającego system kontroli nad

Wspólną Polityka Rybacką powinien zawierać dokument przewozowy.

Dokument przewozowy dostarcza informacji o masie transportowanych produktów

rybołówstwa, obszarze geograficznego pochodzenia oraz o ich wymiarze ochronnym. Ponadto

dokument przewozowy zawiera informacje odnośnie statku rybackiego, z którego pochodzą

przewożone produkty, miejsca i daty załadunku oraz miejsca przeznaczenia przesyłki i

oznaczenia pojazdu, przy użyciu którego przewożono te organizmy.

Ocena skutków regulacji.

Dokument przewozowy dla produktów rybołówstwa stanowi jeden z dokumentów,

składających się na cały system nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego

wprowadzony w ramach wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i

zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionów.

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych

dla budżetu państwa.



PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia ............................. r.

w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania

okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia .....................o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz.

...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się jako siedziby okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego miasta:

Gdynia, Słupsk i Szczecin.

           § 2. Terytorialny zakres działania:

1) okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni obejmuje: morskie wody

wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną od wschodniej granicy Państwa do

południka 17° 40' 30'' długości geograficznej wschodniej, jak również morskie porty i przystanie

oraz pas techniczny w tych granicach,

2) okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Słupsku obejmuje: morskie wody

wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną od południka 17° 40' 30'' długości

geograficznej wschodniej do południka 15° 23' 14'' długości geograficznej wschodniej, jak również

morskie porty i przystanie oraz pas techniczny w tych granicach,

3) okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie obejmuje:

a) morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną od południka

15° 23' 14'' długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy Państwa, jak również

morskie porty i przystanie oraz pas techniczny w tych granicach,



2

b) statki rybackie o polskiej przynależności państwowej wykonujące rybołówstwo morskie

poza polskimi obszarami morskimi.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

UZASADNIENIE

Projekt niniejszego rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 52 ust. 4

ustawy z dnia  ......................... o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

Niniejszy projekt przyjął w całości rozwiązania zawarte w dotychczas obowiązującym

rozporządzeniu, wydanym na podstawie ustawy o rybołówstwie morskim z 2001 r.

Projekt został opracowany we współpracy z Okręgowymi Inspektorami Rybołówstwa

Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność

wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionów.

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla

budżetu państwa.



PROJEKT

ZARZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia .......................... r.

w sprawie nadania statutu Okręgowemu Inspektoratowi

Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia ................................ o rybołówstwie (Dz.  U. Nr

..., poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie nadaje się statut,

stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(Dz.U. Nr 32, poz. 305).

                                                                                              Załącznik do zarządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia ................ (poz. ........)

STATUT

OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W SZCZECINIE
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§ 1. Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, zwany dalej

"Okręgowym Inspektoratem", jest urzędem administracji rządowej niezespolonej obsługującym

Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, zwanego dalej "Okręgowym

Inspektorem".

§ 2. 1. Okręgowym Inspektoratem kieruje Okręgowy Inspektor przy pomocy zastępcy oraz

kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4.

2. Okręgowy Inspektor może upoważnić swojego zastępcę i innych pracowników Okręgowego

Inspektoratu do podejmowania w jego imieniu decyzji, w określonych przez niego sprawach.

§ 3. Okręgowy Inspektor może powoływać komisje lub zespoły o charakterze stałym lub

doraźnym jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając ich nazwę, cel

powołania, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy.

§ 4. W skład Okręgowego Inspektoratu wchodzą:

1) Wydział Rybołówstwa Dalekomorskiego;

2) Wydział Rybołówstwa Morskiego;

3) Wydział Inspekcji Rybołówstwa;

4) Wydział do spraw Funduszy Strukturalnych;

5) Wydział Administracyjny;

6) stanowisko pracy do spraw obronnych;

7) stanowisko pracy do spraw ochrony informacji niejawnych.

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia

.............................. o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

Statut określa organizację Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie

dostosowaną do zadań nałożonych na ten organ administracji morskiej przez ustawę o

rybołówstwie i ustawę o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej.
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Wejście w życie niniejszego zarządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla

budżetu państwa.



PROJEKT

ZARZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia ........................ r.

w sprawie nadania statutu Okręgowemu Inspektoratowi

Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia .......................... o rybołówstwie (Dz. U. Nr ...,

poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Gdyni nadaje się statut,

stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).



                                                                                                           Załącznik do zarządzenia
    Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
    z dnia ........... (poz. .....)

STATUT

OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W GDYNI

§ 1. Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, zwany dalej "Okręgowym

Inspektoratem", jest urzędem administracji rządowej niezespolonej obsługującym Okręgowego

Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, zwanego dalej "Okręgowym Inspektorem".

§ 2. 1. Okręgowym Inspektoratem kieruje Okręgowy Inspektor przy pomocy zastępcy oraz

kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4.

2. Okręgowy Inspektor może upoważnić swojego zastępcę i innych pracowników Okręgowego

Inspektoratu do podejmowania w jego imieniu decyzji, w określonych przez niego sprawach.

§ 3. Okręgowy Inspektor może powoływać komisje lub zespoły o charakterze stałym lub

doraźnym jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając ich nazwę, cel

powołania, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy.

§ 4. W skład Okręgowego Inspektoratu wchodzą:1) Wydział Rybołówstwa Morskiego;2)

Wydział Inspekcji Rybołówstwa;3) Wydział do spraw Funduszy Strukturalnych;

4) Wydział Administracyjny;

5) stanowisko pracy do spraw obronnych;

6) stanowisko pracy do spraw ochrony informacji niejawnych.

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia

..........................o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

Statut określa organizację Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

dostosowaną do zadań nałożonych na ten organ administracji morskiej przez ustawę o

rybołówstwie i ustawę o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej.

Wejście w życie niniejszego zarządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla

budżetu państwa.



PROJEKT

ZARZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia .................................. r.

w sprawie nadania statutu Okręgowemu Inspektoratowi

Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Na podstawie art. 53 ust 3 ustawy z dnia ............................ o rybołówstwie (Dz. U. Nr ...,

poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Słupsku nadaje się statut,

stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).



Załącznik do zarządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia ............... (poz. ......)

STATUT

OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W SŁUPSKU

§ 1. Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, zwany dalej "Okręgowym

Inspektoratem", jest urzędem administracji rządowej niezespolonej obsługującym Okręgowego

Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, zwanego dalej "Okręgowym Inspektorem".

§ 2. 1. Okręgowym Inspektoratem kieruje Okręgowy Inspektor przy pomocy zastępcy oraz

kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4.

2. Okręgowy Inspektor może upoważnić swojego zastępcę i innych pracowników Okręgowego

Inspektoratu do podejmowania w jego imieniu decyzji, w określonych przez niego sprawach.

§ 3. Okręgowy Inspektor może powoływać komisje lub zespoły o charakterze stałym lub

doraźnym jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając ich nazwę, cel

powołania, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy.

§ 4. W skład Okręgowego Inspektoratu wchodzą:

1) Wydział Rybołówstwa Morskiego;

2) Wydział Inspekcji Rybołówstwa;3) Wydział do spraw Funduszy Strukturalnych;

4) Wydział Administracyjny;

5) stanowisko pracy do spraw obronnych;

6) stanowisko pracy do spraw ochrony informacji niejawnych.

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia

..........................o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).



Statut określa organizację Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

dostosowaną do zadań nałożonych na ten organ administracji morskiej przez ustawę o

rybołówstwie i ustawę o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej.

Wejście w życie niniejszego zarządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla

budżetu państwa.



ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia ...........................   r.

w sprawie sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami

Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Policji, Straży Granicznej

oraz terenowymi organami administracji morskiej

Na podstawie art. 57 ust. 4 ustawy z dnia ....................... o rybołówstwie  (Dz. U. Nr ...,

poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Inspektorzy rybołówstwa morskiego, zwani dalej „inspektorami”, współdziałają z

organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Policji, Straży

Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej w zakresie nadzoru

przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim.

§ 2.  Współdziałanie inspektorów z organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów

Rolno-Spożywczych polega, w szczególności, na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kontroli:

a) produktów rybołówstwa lub produktów rybactwa znajdujących się w obrocie lub

przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu,

b) w zakresie zachowania standardów rynkowych produktów rybołówstwa lub produktów

rybactwa;

2) przekazywaniu inspektorom przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych informacji o stwierdzonych przypadkach naruszenia lub podjęciu

uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim.

§ 3. Współdziałanie inspektorów z organami Policji polega, w szczególności, na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kontroli:

a) środków transportu wykorzystywanych do przewozu organizmów morskich,

b) magazynów, hurtowni, zakładów przetwórstwa, punktów sprzedaży detalicznej

i hurtowej, punktów i lokali gastronomicznych oraz innych pomieszczeń służących do

przechowywania lub przetwarzania organizmów morskich,

c) osób prowadzących połowy w celach sportowo-rekreacyjnych;
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2) przekazywaniu inspektorom informacji o stwierdzonych przypadkach naruszenia lub

podjęciu uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim;

3) wzajemnym korzystaniu ze środków transportu lub łączności przy prowadzeniu wspólnych

działań.

§ 4.1.  Współdziałanie inspektorów z organami Straży Granicznej polega, w szczególności,

na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kontroli:

a) statków rybackich,

b) osób prowadzących połowy w celach sportowo-rekreacyjnych,

c) magazynów, hurtowni, zakładów przetwórstwa, punktów sprzedaży detalicznej i

hurtowej, punktów i lokali gastronomicznych oraz innych pomieszczeń służących do

przechowywania lub przetwarzania organizmów morskich;

2) wymianie informacji:

a) dotyczących wykonywania rybołówstwa morskiego w polskich obszarach morskich,

b) o ruchu statków rybackich w polskich obszarach morskich;

3) wzajemnym korzystaniu ze środków transportu lub łączności przy prowadzeniu wspólnych

działań;

4) organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń z zakresu stosowania przepisów o rybołówstwie

morskim oraz zasad przeprowadzania kontroli statków rybackich dla funkcjonariuszy

Straży Granicznej.

2. W ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1, inspektorzy przekazują organom

Straży Granicznej informacje o:

1) statkach rybackich wpisanych i wykreślonych z ewidencji statków rybackich;

2) statkach rybackich wpisanych i wykreślonych z rejestru statków rybackich;

3) wydanych i cofniętych licencjach połowowych;

4) wydanych i cofniętych specjalnych zezwoleniach połowowych;

5) wydanych decyzjach w sprawie:

a) czasowego wstrzymania wykonywania rybołówstwa morskiego,

b) czasowego zakazu połowów organizmów morskich, określonych w specjalnych

zezwoleniach połowowych,

c) przekazania kwot połowowych;
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6) wydanych i cofniętych zezwoleniach na badania żywych zasobów morza oraz na skup lub

połów organizmów morskich w celach naukowo-badawczych lub szkoleniowych;

7) przepisach wydanych przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.

3. W ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1, organy Straży Granicznej przekazują

inspektorom:

1) informacje o:

a) liczbie, miejscu, czasie i wynikach przeprowadzonych kontroli statków rybackich,

b) zgromadzonych dowodach świadczących o naruszeniu przepisów o rybołówstwie

morskim,

c) porzuconych narzędziach połowowych,

d) zatrzymaniu i doprowadzeniu do portu statku rybackiego o obcej przynależności,

e) stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim;

2) dokumentację i dowody rzeczowe potwierdzające stwierdzone przypadki naruszenia

przepisów o rybołówstwie morskim.

§ 5. Współdziałanie inspektorów z terenowymi organami administracji morskiej polega, w

szczególności, na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kontroli statków rybackich w polskich

obszarach morskich oraz w portach i przystaniach morskich;

2) wymianie informacji o:

a) stwierdzonych przypadkach naruszenia lub podjęciu uzasadnionego podejrzenia

naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim, o żegludze morskiej i o ochronie

środowiska,

b) ruchu statków rybackich w polskich obszarach morskich,

c) miejscach wystawienia narzędzi połowowych,

d) wynikach kontroli bezpieczeństwa żeglugi statków rybackich;

3) wzajemnym korzystaniu ze środków transportu lub łączności przy prowadzeniu wspólnych

działań.

§ 6.  Szczegółowy sposób przekazywania informacji, warunki wzajemnego korzystania ze

środków transportu lub łączności oraz zakres wspólnych kontroli określają w formie

pisemnych, rocznych planów współpracy okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego w

uzgodnieniu z wojewódzkimi inspektorami jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
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komendantami wojewódzkimi Policji, komendantami oddziałów Straży Granicznej oraz

dyrektorami urzędów morskich.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 57 ust. 4 ustawy

z dnia ................. o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

Projekt rozporządzenia określa tryb i sposób współdziałania inspektorów rybołówstwa

morskiego z organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Policji,

Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej.

Przyjęte w projekcie rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności oraz

skoordynowanie kontroli przestrzegania przepisów o rybołówstwie na terytorium i wyłącznej

strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem portów

morskich, transportu, zakładów przetwórstwa i punktów handlowych.

Projekt rozporządzenia w znacznym stopniu powtarza zapisy rozporządzenia

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie trybu i sposobu

współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami Inspekcji Ochrony

Środowiska, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Policji, Straży

Granicznej oraz z terenowymi organami administracji morskiej (Dz. U. Nr 104, poz. 964)

wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr

129, poz. 1441 i z 2002 r. Nr 181, poz. 1514).

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i

zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionów.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.



PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia ......................... r.

w sprawie wzoru legitymacji i oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia ................... o rybołówstwie (Dz. U. Nr..., poz. ...)

zarządza się, co następuje:

§ 1.  Określa się wzór legitymacji służbowej inspektora rybołówstwa morskiego, stanowiący

załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Oznaka służbowa inspektora rybołówstwa morskiego jest wykonana z blachy stalowej

nierdzewnej i posiada zapinkę. Pośrodku oznaki służbowej umieszczone jest godło

Rzeczypospolitej Polskiej. Godło otacza napis „ADMINISTRACJA RYBOŁÓWSTWA

MORSKIEGO”. Poniżej godła znajduje się ramka w kształcie prostokąta, w której jest wytłoczony

numer legitymacji służbowej inspektora rybołówstwa morskiego. Godło Rzeczypospolitej Polskiej,

napis „ADMINISTRACJA RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO” oraz numer legitymacji służbowej

wykonane są z  kolorowej emalii.

2. Wzór oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego stanowi załącznik nr 2 do

rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
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 Załączniki do rozporządzenia
                                                                                                                  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                                                                                                                   z dnia ................................ (poz. ....)

Załącznik nr 1

WZÓR

LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

    
                                                                                                                                            75 mm

Opis:

Okładka sztywna koloru czarnego, strony wewnętrzne w kolorze błękitnym, napisy koloru

czarnego.

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA INSPEKTORA
RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

w....................................
IDENTIFICATION CARD OF  INSPECTOR

OF SEA FISHERY
in.............................................

                      Nr .....................

       fotografia
      35 x 25mm

                                        ................................
                                             podpis posiadacza

Imię i nazwisko.....................................................

.................................
     data wystawienia
                                     .................................

                              podpis i pieczęć okręgowego
                                    inspektora rybołówstwa morskiego

  100 m
m

Na podstawie ustawy z dnia ..........................r. o
rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...) inspektor
rybołówstwa morskiego jest uprawniony do
wykonywania czynności określonych w art. 58,
art. 59 ust. 1 i art. 61 ust. 1 ustawy.
On the base of the Law on Sea Fisheries of
..............................................................................
(Dziennik Ustaw No. ..., item ...) inspector of sea
fishery has the right to performing duties defined in
art. 58, art. 59 p. 1 and art. 61 p. 1.

Legitymacja ważna do dnia:

31.12.2... 31.12.2... 31.12.2...

m.p.

m.p. m.p. m.p.
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Załącznik nr 2

WZÓR

OZNAKI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA  RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

Skala 1:1

ADMIN
IS

TR
AC

JA

 RYBOŁÓWSTWA M
O

R
SKIEGO

001
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UZASADNIENIE

Projekt niniejszego rozporządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 63 ust. 2

ustawy z dnia ......................... o rybołówstwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

Zgodnie z przepisami ustawy o rybołówstwie, w czasie wykonywania czynności

służbowych inspektor jest obowiązany posiadać przy sobie legitymację służbową i okazać ją na

żądanie osoby, której czynności dotyczą, a także nosić na widocznym miejscu oznakę służbową.

Wzór oznaki służbowej oraz legitymacji inspektora rybołówstwa morskiego odpowiada

zasadniczo wzorom określonym w rozporządzeniu, wydanym na podstawie w dotychczas

obowiązującej ustawy o rybołówstwie morskim z 2001 r.

Ocena skutków regulacji.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza rozwiązania mające na celu ułatwienie

identyfikacji służb kontrolnych, tj. inspektorów rybołówstwa morskiego. Stanowi element spójnego

systemu kontroli wykonywania rybołówstwa.

Przedmiotowy projekt rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność

wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionów.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wiąże się z dodatkowymi wydatkami z

budżetu państwa.



Tabela korelacji do projektu ustawy o rybołówstwie

Projekt ustawy o
rybołówstwie Przepisy Unii Europejskiej

Art. 1.1

Art. 1.2

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.1

Art. 4.2 Art. 17 Rozporządzenia Rady nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w
sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w
ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 358, 31/12/2002)

Art. 5.1 Art. 15, art. 22 Rozporządzenia Rady nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w
sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w
ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 358, 31/12/2002);
Rozporządzenie Rady nr 3690/93 z dnia 20 grudnia 1993 r. ustanawiające
wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum informacji, jakie
mają być zawarte w licencjach połowowych (Dz. Urz. WE Nr L 341,
31/12/1993); Rozporządzenie Rady nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r.
ustanawiające ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych
(Dz. Urz. WE Nr L 171, 06/07/1994); Rozporządzenie Komisji nr 2943/95 z
dnia 20 grudnia 1995 r. ustalające szczegółowe zasady stosowania
Rozporządzenia Rady nr 1627/94 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące
specjalnych zezwoleń połowowych (Dz. Urz. WE Nr L 308, 21/12/1995);
Rozporządzenie Komisji nr 2090/98 dotyczące rejestru statków rybackich
Wspólnoty (Dz. Urz. WE Nr L 266, 01/10/1998)z późn. zm.

Art. 5.2 Rozporządzenie Rady nr 3317/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące zezwolenia na połowy na wodach państwa trzeciego
w ramach umowy w dziedzinie rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 350,
31/12/1994)

Art. 6. Rozporządzenie Komisji nr 2090/98 dotyczące rejestru statków rybackich
Wspólnoty (Dz.Urz. WE Nr L 266, 01/10/1998), z późn. zm.

Art. 7. Rozdział III Rozporządzenia Rady nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w
sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w
ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 358, 31/12/2002);
Rozporządzenie Rady nr 779/97 z dnia 24 kwietnia 1997 r. wprowadzające
uzgodnienia w zakresie zarządzania nakładem połowowym na Morzu
Bałtyckim (Dz. Urz. WE Nr L 113, 30/04/1997)

Art. 8.

Art. 9. Rozporządzenie Komisji nr 1381/87 z dnia 20 maja 1987 r. ustanawiające
szczegółowe zasady dotyczące oznakowania i dokumentacji statków rybackich
(Dz. Urz. WE Nr L 132, 21/05/1987)

Art. 10.

Art. 11.



Art. 12.

Art. 13. Załącznik do Rozporządzenie Rady nr 3690/93 z dnia 20 grudnia 1993 r.
ustanawiające wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum
informacji, jakie mają być zawarte w licencjach połowowych (Dz. Urz. WE Nr
L 341, 31/12/1993)

Art. 14.

Art. 15.1 Rozporządzenie Rady nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające
system kontroli nad Wspólną Polityką Rybacką (Dz. Urz. WE Nr L 261,
20/10/1993, z późn. zm.); art. 25 Rozporządzenia Rady nr 2371/2002 z dnia 20
grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów
rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L
358, 31/12/2002); załącznik do Rozporządzenia Rady nr 1447/1999 z dnia 24
czerwca 1999 r. ustanawiającego wykaz rodzajów zachowań, które poważnie
naruszają zasady Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 167,
02/07/1999); Rozporządzenie Komisji nr 2740/1999 z dnia 21 grudnia 1999
roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady nr
1447/1999 ustanawiającego wykaz rodzajów zachowań, które poważnie
naruszają zasady Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 328,
22/12/1999)

Art. 15.2

Art. 16.1 Art. 5 i art. 6 Rozporządzenia Rady nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r.
ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych
(Dz. Urz. WE Nr L 171, 06/07/1994); Rozporządzenie Komisji nr 2943/95 z
dnia 20 grudnia 1995 r. ustalające szczegółowe zasady stosowania
Rozporządzenia Rady nr 1627/94 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące
specjalnych zezwoleń połowowych (Dz. Urz. WE Nr L 308, 21/12/1995)

Art. 16.2-9

Art. 16.10 Art. 3 Rozporządzenia Rady nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r.
ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych
(Dz. Urz. WE Nr L 171, 06/07/1994)

Art. 17. Art. 20 Rozporządzenia Rady nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w
sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w
ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 358, 31/12/2002)

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.1-2 Art. 5 Rozporządzenia Rady nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r.
ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych
(Dz. Urz. WE Nr L 171, 06/07/1994); Rozporządzenie Rady nr 2847/93 z dnia
12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli nad Wspólną Polityką
Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 261, 20/10/1993) z późn. zm; art. 25
Rozporządzenia Rady nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie
ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach
Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 358, 31/12/2002);
załącznik do Rozporządzenia Rady nr 1447/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r.
ustanawiającego wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady
Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 167, 02/07/1999)



Art. 21.3

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

Art. 26.

Art. 27.

Art. 28.

Art. 29.

Art. 30.

Art. 31.

Art. 32. Art. 9 Rozporządzenia Rady nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie
ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach
Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 358, 31/12/2002)

Art. 33.

Art. 34.

Art. 35.

Art. 36.

Art. 37.

Art. 38.

Art. 39.

Art. 40. Rozporządzenie Komisji nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiające
szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów
dokonywanych przez Państwa Członkowskie (Dz. Urz. WE Nr L 276,
10/10/1983) z późn. zm.; art. 6 Rozporządzenia Rady nr 2847/93 z dnia 12
października 1993 r. ustanawiającego system kontroli nad Wspólną Polityką
Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 261, 20/10/1993) z późn. zm.

Art. 41 Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Komisji nr 2807/83 z dnia 22 września 1983
r. ustanawiającego szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących
połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie (Dz. Urz. WE Nr L
276, 10/10/1983) , z późn. zm.

Art. 42.

Art. 43. Art. 6 ust. 6 Rozporządzenia Rady nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r.
ustanawiającego system kontroli nad Wspólną Polityką Rybołówstwa (Dz. Urz.
WE Nr L 261, 20/10/1993) z późn. zm



Art. 44.1 Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Komisji nr 2807/83 z dnia 22 września 1983
r. ustanawiającego szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących
połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie (Dz. Urz. WE Nr L
276, 10/10/1983) z póżn. zm.; art. 8 Rozporządzenia Rady nr 2847/93 z dnia
12 października 1993 r. ustanawiającego system kontroli nad Wspólną Polityką
Rybołówstwa (Dz. URZ. WE Nr L 261, 20/10/1993) z późn. zm.

Art. 44.2 Art. 3 Rozporządzenie Komisji nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących
połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie (Dz. Urz. WE Nr L
276, 10/10/1983) z późn. zm.

Art. 45. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji nr 2807/83 z dnia 22 września 1983
r. ustanawiającego szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących
połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie (Dz. Urz. WE Nr L
276, 10/10/1983) z późn. zm.

Art. 46. Art. 13 Rozporządzenia Rady nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r.
ustanawiającego system kontroli nad Wspólną Polityką Rybołówstwa (Dz. Urz.
WE Nr L 261, 20/10/1993) z późn. zm.

Art. 47. Art. 13 Rozporządzenia Rady nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r.
ustanawiającego system kontroli nad Wspólna Polityką Rybołówstwa (Dz. Urz.
WE Nr L 261, 20/10/1993) z późn. zm.

Art. 48. Art. 3 Rozporządzenia Rady nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r.
ustanawiającego system kontroli nad Wspólną Polityką Rybołówstwa (Dz. Urz.
WE Nr L 261, 20/10/1993)z późn. zm.; Rozporządzenie Komisji nr 1489/97 z
dnia 29 lipca 1997 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
Rozporządzenia Rady nr 2847/93 w zakresie satelitarnych systemów
monitorowania statków (Dz. Urz. WE Nr L 202, 30/07/1997)z późn. zm.;
Rozporządzenie Komisji nr 435/98 z dnia 24 lutego 1998 r. zawierające
sprostowanie Rozporządzenia Komisji nr 1489/97 ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady nr 2847/93 w zakresie
satelitarnych systemów monitorowania statków (Dz. Urz. WE Nr L 054,
25/02/1998);  Rozporządzenie Komisji nr 1449/98 z dnia 7 lipca 1998 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady nr
2847/93 w odniesieniu do raportów połowowych (Dz. Urz. WE Nr L 192,
08/07/1998)

Art. 49. Rozporządzenie Rady nr 1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. ustanawiające
ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do
prowadzenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 176,
15/07/2000); Rozporządzenie Komisji nr 1639/2001 z dnia 25 lipca 2001 r.
ustanawiające minimalne i rozszerzone programy wspólnotowe w zakresie
zbierania danych w sektorze rybołówstwa oraz ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania Rozporządzenia Rady nr 1543/2000 (Dz. Urz. WE Nr L
222, 17/08/2001); Rozporządzenie Rady nr 3252/87 z dnia 19 października
1987 roku w sprawie koordynacji i wspierania badań w sektorze rybołówstwa
(Dz. Urz. WE Nr L 314, 04/11/1987)

Art. 50.

Art. 51.

Art. 52.

Art. 53.

Art. 54.



Art. 55.

Art. 56.

Art. 57.

Art. 58. Rozporządzenie Rady nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające
system kontroli nad Wspólną Polityką Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 261,
20/10/1999) z późn. zm.; Rozporządzenie Komisji nr 1382/87 z dnia 20 maja
1987 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące inspekcji statków
rybackich (Dz. Urz. WE Nr L 132, 21/05/1987)

Art. 59. Rozporządzenie Rady nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające
system kontroli nad Wspólną Polityką Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 261,
20/10/1993) z późn. zm.; Rozporządzenie Komisji nr 1382/87 z dnia 20 maja
1987 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące inspekcji statków
rybackich (Dz. Urz. WE Nr L 132, 21/05/1987)

Art. 60. Rozporządzenie Rady nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające
system kontroli nad Wspólną Polityką Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 261,
20/10/1993) z późn. zm.; Rozporządzenie Komisji nr 1382/87 z dnia 20 maja
1987 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące inspekcji statków
rybackich (Dz. Urz. WE Nr L 132, 21/05/1987)

Art. 61. Rozporządzenie Rady nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające
system kontroli nad Wspólną Polityką Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 261,
20/10/1993) z późn. zm.; Rozporządzenie Komisji nr 1382/87 z dnia 20 maja
1987 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące inspekcji statków
rybackich (Dz. Urz. WE Nr L 132, 21/05/1987)

Art. 62.

Art. 63.

Art. 64.1. Art. 25 Rozporządzenia Rady nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w
sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w
ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 358, 31/12/2002);
Art. 31, art. 32 i art. 33 Rozporządzenia Rady nr 2847/93 z dnia 12
października 1993 r. ustanawiającego system kontroli nad Wspólną Polityką
Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 261, 20/10/1993) z późn. zm.;
Rozporządzenie Rady nr 1447/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r. ustanawiające
wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady Wspólnej
Polityki Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 167, 02/07/1999); Rozporządzenie
Komisji nr 2740/1999 z dnia 21 grudnia 1999 roku ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania Rozporządzenia Rady nr 1447/1999 ustanawiającego wykaz
rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady Wspólnej Polityki
Rybołówstwa (Dz. Urz. WE Nr L 328, 22/12/1999)

Art. 64. 2-4.

Art. 65.

Art. 66.

Art. 67.

Art. 68.



Art. 69.

Art. 70.

Art. 71.

Art. 72.

Art. 73.

Art. 74.


