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Informacja  

Komitetu Ogólnopolskiego Pogotowia Protestacyjnego Rybaków 

z dnia 2.06.2016 r. 

 Po spotkaniu rybaków w Ministerstwie Środowiska w dniu 30.05 br., gdzie nie doszło do porozumienia 

w kluczowej kwestii opłat za pobór i zrzut wody dla obiektów akwakultury, w dniu 1.06.br. w siedzibie Prezesa 

Rady Ministrów w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Ministrów  m.in. w sprawie projektu ustawy Prawo 

Wodne. W tym czasie, w godz. 14.00 – 16.00, przed siedzibą PRM odbyła się kilkudziesięcioosobowa pikieta 

rybaków protestujących przeciw zapisom w projekcie ustawy Prawo Wodne, które godzą w  przyrodnicze, 

gospodarcze i kulturowe znaczenie stawów hodowlanych. Akcja okazała się bardzo pożyteczna zarówno ze 

względu na dalsze propagowanie naszego problemu bezpośrednio przed budynkiem rządowym, jak i za 

pośrednictwem mediów, których przedstawiciele tego dnia licznie byli zgromadzeni przy Alejach Ujazdowskich 

1/3. Determinacja i czujność rybaków przed budynkiem w walce o swoją przyszłość okazała się nie do 

przecenienia również dlatego, że podczas spotkania ministrów wewnątrz budynku, Pan Minister Gajda wyjaśnił 

zebranym, że spraw rybaków nie ma co omawiać, gdyż już się z rybakami porozumiał.  

 Można tę wiadomość rozumieć na dwa sposoby – albo Pan Minister Gajda przyjął stanowisko KOPPR 

(podpisane przez przedstawicieli PTRyb, SPRŁ, ZPRyb, TPR „Pan Karp”), czyli nie będzie „żadnych opłat za 

wodę”, albo… nastąpiło tu ogromne nadużycie ze strony Pana Ministra, co będzie skutkowało ograniczonym 

zaufaniem rybaków do strony rządowej w dalszym procesie legislacji.  

 Możemy być pewni zatem, że do szczęśliwego końca, czyli zapisów gwarantujących zwolnienie z opłat 

za wodę, jeszcze bardzo daleko, a także tego, ze bez naszej rybackiej dalszej determinacji i działania ramię w 

ramię, możemy obudzić się niedługo z bardzo nieprzyjemnym dla stawów rybnych prawem wodnym.   

Pragnę podziękować koleżankom i kolegom rybakom – hodowcom z różnych organizacji za przybycie 

do Warszawy pod Urząd Rady Ministrów i pokazanie naszego rybackiego wizerunku oraz jednego głosu w 

sprawie opłat za wodę dla stawów.  

        

        Sławomir Litwin 

        Przewodniczący KOPPR 

 

 


