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Na podstawie art. 191 i art. 192 Regulaminu Sejmu RP składamy na ręce Pani 

Marszałek interpelację w sprawie projektu nowelizacji Prawo wodnego w zakresie 

opłat za pobór wód powierzchniowych na stawy rybne do Ministra Środowiska. 

 

                                                                                        

Z poważaniem 

Zbigniew Chmielowiec 
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Sz. P. 

Maciej Grabowski 

Minister Środowiska  
 

 
Szanowny Panie Ministrze! Treść artykułu 9 Dyrektywy unijnej 2000/60/WE z dnia 

23.10.2000 r., na który to zawsze powołuje się Ministerstwo Środowiska, mówi 

jednoznacznie, że zwrot kosztów za usługi wodne musi uwzględniać analizę ekonomiczną 

nawiązując do zasady „zanieczyszczający płaci”. Otóż Ministerstwo Środowiska w przypadku 

gospodarki rybackiej nie dokonało niezbędnej analizy uwzględniającej ww. zasadę, co jest 

niedopuszczalne przez dyrektywę.  

Rybacy uważają, że Ministerstwo Środowiska, bez merytorycznej analizy, najpierw 

zamierza przepchnąć przez Sejm nowelizację ustawy, gdzie wszystkie podmioty, bez wyjątku, 

będą miały obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z wód, a dopiero później, rozpocznie 

debatę, jakie będą wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów podmiotów 

gospodarczych.  

Zaznaczają także, że gospodarstwa rybackie poprawiają, a nie obniżają jakość 

środowiska wodnego, a także spełniają wiele strategicznych ról dla gospodarki 

i społeczeństwa (retencja wód i funkcje przeciwpowodziowe na 70 tys. hektarów stawów 

rybnych, lokalny mikroklimat, rekreacja).   

Nie można zatem dopuścić do sytuacji, gdy z jednej strony, na ogromnej części 

polskich stawów rybnych ustanowiono obszary ochronne Natura 2000, a z drugiej, 

gospodarstwa rybackie miały by być obciążane opłatami za rzekome zanieczyszczania 

środowiska. Tradycyjne rybactwo stawowe, dzięki pracy tysięcy rybaków, przyczyniło się do 

powstania  bardzo cennej wodnej przyrody. Obciążenie rybaków opłatami za wodę, 

naruszyłoby kruchą równowagę ekonomiczną ich gospodarstw, co może spowodować, że 

bardzo cenna wodna przyroda straci swojego naturalnego sponsora.  

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Ministra z następującymi 

pytaniami: 

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 

tradycyjne stawy karpiowe w celu chowu i hodowli ryb? 

Jeśli plany są inne, to: 

1. Czy na podstawie art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej, Minister Środowiska sporządził 

analizę ekonomiczną, która uwzględnia rolę, znaczenie i wkład funkcjonujących 

stawów rybnych w utrzymywanie tysięcy cennych gatunków dzikich roślin i zwierząt, 



wpływ na mikroklimat terenów przyległych oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

lokalnych obszarów które realizowane są dzięki poborowi i retencji wody na stawy.  

2. Czy ewentualne opłaty za pobór wody, po dokonaniu ww. analizy ekonomicznej,  mogą 

być wprowadzone na szczególnie przyrodniczo cenne kompleksy tradycyjnych 

stawów karpiowych, wokół których ustanowiono obszary chronione w tym sieci 

Natura 2000?  

4. 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 gospodarze ponoszący koszty utrzymania wodnej przyrody 

i obszarów Natura 2000 – rybacy upadną ekonomicznie w wyniku ewentualnego 

obłożenia opłatami za pobór wody? 

Z poważaniem 

Zbigniew Chmielowiec 

 

Poseł na Sejm RP 


