
Nowelizacja ustawy Prawo wodne,  

- Rybaku złóż protest u swojego Posła 



Czy rybak ma świadomość grozy 

tej sytuacji  

w kontekście wdrażania  

Ramowej Dyrektywy Wodnej? 

• Jakie są reakcje: 

• a) jakoś to będzie, 

• b) ktoś za nas to załatwi, 

• c) jesteśmy za mali i tak nic nie możemy. 



Jakie są plany  

Ministra  Środowiska?  
 

• Wprowadzenie poprzez Sejm nowelizacji ustawy Prawo 
Wodne – wersja ogólna na zasadzie „każdy pobierający 
wodę powierzchniową płaci” 

 

• Wydanie rozporządzeń szczegółowych  - gdzie 
wprowadzi się stawki opłat za metr sześcienny 

 

• Szacunkowo karpiarze zapłacą ok. 20 mln zł (60 tys. ha) 
podatek wodny dla karpiarstwa wyniesie 333 zł/ha  

 



Jak to widzi satyryk?  

 

 

 

 



Jak to widzi satyryk c.d 



A tak serio, co możemy zrobić? 

 
- Wpłynąć na decyzję posłów! 



Każdy rybak, w swoim 

interesie, powinien pójść do 

najbliższego posła i 

przedstawić mu, że 

nowelizacja Prawa wodnego 

w tej formie może być 

wyrokiem na hodowle karpi 



• Nalegajcie, żeby Wasz Poseł złożył 

zapytanie do Ministra Środowiska – 

czyli interpelację poselską, która 

będzie zawierała następujące 

pytania: 



Propozycje do interpelacji 

poselskiej do Ministra Środowiska 
•  1. Czy w związku z wprowadzeniem w życie Dyrektywy Unijnej 

2000/60/WE   z 23.10.2000 r., planuje się dalsze pozostawienie zwolnienia 
z opłat za pobór wody na stawy w celu chowu i hodowli ryb? 

 

• A jeśli plany są inne, to: 

1. Czy na podstawie art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej, Minister Środowiska 
sporządził analizę ekonomiczną, która uwzględnienia rolę, znaczenie i 
wkład funkcjonujących stawów rybnych w usługi wodne dzięki poborowi 
wody na stawy.  

2. Czy ewentualne opłaty za pobór wody, po dokonaniu ww. analizy 
ekonomicznej,  mogą być wprowadzone na przyrodniczo cenne kompleksy 
stawów rybnych, wokół których ustanowiono obszary chronione w tym sieci 
Natura 2000? 

3. Czy Ministerstwo Środowiska będzie dysponować środkami 
finansowymi na utrzymanie 70 tys. ha stawów rybnych wraz z 
niezbędną infrastrukturą ( jazami, zastawkami, innymi urządzeniami 
piętrzącymi, doprowadzalnikami, groblami itp.), gdy dotychczasowi 
sponsorzy wodnej przyrody i obszarów Natura 2000 – rybacy 
upadną ekonomicznie w wyniku ewentualnego obłożenia opłatami 
za pobór wody? 



W razie potrzeby skontaktuj się – 

doradzimy, pomożemy: 

zbigniew.szczepanski@pankarp.pl 

 

Tel. 501 046 324 

mailto:zbigniew.szczepanski@pankarp.pl

