Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działań
z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy
Zainteresowana strona składa wniosek o wydanie zezwolenia do ministra właściwego do
spraw rybołówstwa, który po zasięgnięciu opinii zespołu ekspertów, organu
opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydaje
zezwolenie w drodze decyzji. Zespół ekspertów określa, czy wydanie zezwolenia na
wnioskowane działanie wymaga przeprowadzenia oceny ryzyka ekologicznego, której
procedurę zawarto w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007. W
przypadku gdy taka konieczność zachodzi, zgodnie z art. 3h ust. 1 pkt 1 ustawy o
rybactwie śródlądowym, opłata wynosi jedną drugą przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym ostatnio ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny ryzyka ekologicznego, wysokość opłaty wynosi jedną czwartą
przeciętnego wynagrodzenia (art. 3h ust. 1 pkt 2 ustawy o rybactwie śródlądowym).
Natomiast za przedłużenie okresu ważności zezwolenia, jeżeli nie stwierdzono
niekorzystnych skutków dla środowiska lub innych populacji ryb, zgodnie z art. 3h ust.
2 ustawy o rybactwie śródlądowym, pobierana jest opłata w wysokości jednej ósmej
przeciętnego wynagrodzenia. Sposób wnoszenia opłaty został określony w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w
sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie
działań z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy (Dz. U. Nr 129,
poz. 743). Wymagania jakie powinien spełniać wniosek o wydanie zezwolenia zawarte
są w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 708/2007. Wnioskodawca dołącza do wniosku
dokumentację, która jest zgodna z orientacyjnymi wytycznymi wymienionymi w
załączniku I niniejszego rozporządzenia, przy czym opinię określającą, czy wniosek
zawiera wszystkie niezbędne informacje wydaje zespół ekspertów. Dokumentacja
powinna zawierać materiały i szczegółowe informacje dotyczące wnioskowanego
działania, usystematyzowane w poszczególnych częściach dokumentacji, jako:
streszczenie, wstęp, informacje o rozwoju wprowadzanego gatunku – w rozbiciu na
poszczególne stadia rozwoju, interakcje z gatunkami rodzimymi, środowisko
przyjmujące oraz wody przyległe, monitorowanie, plan zarządzania, dane handlowe,
referencje. W art. 3a ust. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym wskazano zagadnienia,
które powinny być określone w zezwoleniu. Zezwolenie zawierać musi przede wszystkim
dane podmiotu upoważnionego do prowadzenia określonej działalności, informacje
dotyczące rodzaju podejmowanych przez niego działań oraz czasu i miejsca
prowadzonej działalności. W celu ograniczenia uznaniowości wydawanych decyzji, w
przepisach art. 3b oraz 3c ustawy o rybactwie śródlądowym określono zamknięty
katalog przesłanek odmowy udzielania zezwolenia, jego zmiany, zawieszenia albo
cofnięcia. Odmowa wydania zezwolenia może nastąpić przede wszystkim w
przypadkach, gdy dana działalność wiąże się ze średnim lub dużym poziomem ryzyka
ekologicznego lub gdy takiego ryzyka nie można ustalić. Decyzję o odmowie wydaje się
także z przyczyn zależnych od wnioskodawcy, np., gdy nie przedstawił on dokumentów
lub nie podał informacji wymaganych do wydania zezwolenia.

Sankcją za nieprzestrzeganie zakazów dotyczących wprowadzania ryb gatunków
obcych, ustaloną w art. 27c ust. 1 pkt 4 ustawy o rybactwie śródlądowym, jest
grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zatem czyny,
polegające na nieprzestrzeganiu zakazów wskazanych w art. 3i, ze względu na
wyjątkowe zagrożenie jakie mogą powodować, w przepisach ustawy zakwalifikowane
zostały jako przestępstwo.

Zakres danych niezbędnych do złożenia wniosku na
wykorzystanie gatunków nierodzimych do chowu lub
hodowli ryb
Zakres informacji niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na
wprowadzenie gatunków ryb nierodzimych do obiektów chowu i hodowli znajduje
się we wzorze formularza wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie
gatunków nierodzimych do obiektów chowu i hodowli ryb.|
Wykaz gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane
zezwolenie na wprowadzenie polegające na wykorzystaniu gatunków tych ryb w celu
prowadzenia ich chowu lub hodowli (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za
nierodzime i gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania
gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na
wprowadzenie).
Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

jesiotrowate

Acipenseridae

1.

bieługa

Huso huso

2.

jesiotr syberyjski

Acipenser baeri

3.

jesiotr rosyjski

Acipenser gueldenstaeti

4.

siewruga

Acipenser stellatus

5.

sterlet

Acipenser ruthenus

6.

szyp

Acipenser nudiventris

7.

mieszańce gatunków ryb wymienionych w Lp. 1-6
karpiowate

Cyprinidae

Lp.

Nazwa polska
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8.

amur biały

Ctenopharyngodon idella

9.

karaś złocisty

Carassius auratus

10.

karp

Cyprinus carpio

11.

tołpyga biała

Hypophthalmichthys molitrix

12.

tołpyga pstra

Aristichthys nobilis

długowąsowate

Clariidae

sum afrykański

Clarias gariepinus

łososiowate

Salmonidae

14.

golec

Salvelinus alpinus

15.

palia jeziorowa

Salvelinus namaycush

16.

peluga

Coregonus peled

17.

pstrąg źródlany

Salvelinus fontinalis

18.

pstrąg tęczowy

Oncorhynchus mykiss

bassowate

Centrarchidae

bass wielkogębowy

Micropterus salmoides

sumikowate

Ictaluridae

sum kanałowy

Ictalurus punctatus

13.

19.

20.

Warunki wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest
wymagane zezwolenie na wykorzystanie tych ryb w celu prowadzenia ich chowu lub
hodowli określone zostały w § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i
gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb
uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie.

Zakres danych niezbędnych do złożenia wniosku na
wprowadzenie/ zarybienie gatunkami ryb uznanymi
za nierodzime
Zakres informacji niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na
wprowadzenie do powierzchniowych wód śródlądowych gatunków ryb nierodzimych
znajduje się we wzorze formularza wniosku o wydanie zezwolenia na
wprowadzenie do powierzchniowych wód śródlądowych ryb gatunków
nierodzimych.
Gatunki ryb uznane za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na
wprowadzenie do powierzchniowych wód śródlądowych, pod warunkiem zachowania
warunków ustalonych w § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16
listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i gatunków
ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za
nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie:
głowacica (Hucho hucho) występująca w rzekach Dunajcu, Rabie, Sanie, Skawie
i Sole oraz w ich dopływach;
karp (Cyprinus carpio) w jeziorach i zbiornikach zaporowych.
W przypadku ryb z gatunku karp warunkiem wprowadzenia do jezior i zbiorników
zaporowych jest ponadto zastosowanie dawki zarybieniowej odpowiednio nie większej
niż:
4 kg i 5 kg kroczka karpia na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego – dla jezior i
zbiorników zaporowych o powierzchni nieprzekraczającej 100 ha;
3 kg i 4 kg kroczka karpia na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego – dla jezior i
zbiorników zaporowych o powierzchni powyżej 100 ha do 500 ha;
2 kg i 3 kg kroczka karpia na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego – dla jezior i
zbiorników zaporowych o powierzchni powyżej 500 ha.
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