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Na podstawie art. 191 i art. 192 Regulaminu Sejmu RP składamy na ręce Pani
Marszałek interpelację w sprawie planom wprowadzenia zakazu sprzedaży ryb
w naszym kraju do Ministra Środowiska.
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Sz. P.
Maciej Grabowski
Minister Środowiska
Szanowny Panie Ministrze! Przyjęcie proponowanego rozwiązania w postaci zakazu
sprzedaży żywych ryb w naszym kraju, gdzie dla większości z nas tradycja ma ogromne
znaczenie wywołała negatywne skutki społeczne, gospodarcze i przyrodnicze.
Dla trudniących się hodowlą ryb ewentualne wprowadzenie zakazu oznacza
drastyczny spadek opłacalności działalności rybackiej. W konsekwencji spowoduje to zanik
stawów rybnych, które są utrzymywane przede wszystkim ze sprzedaży ryb (głównie karpia
sprzedawanego w ciągu zaledwie kilku przedświątecznych dni). Będzie to też miało
bezpośrednie przełożenie na poziom zatrudnienia w tym sektorze, najczęściej funkcjonującym
na terenach wiejskich o dużym poziomie bezrobocia.
Jednak utworzone gospodarstwa rybne to nie tylko miejsca, gdzie zatrudnieni są
ludzie, ale także obszary cenne przyrodniczo. Polskie stawy rybne są unikalnymi ostojami
przyrody w skali całej Europy. Wiele z nich objętych jest programem "Natura 2000". Jeśli nie
będzie tam stawów, to cały ekosystem upadnie. Bezpośrednio zagrozi wielu cennym
gatunkom roślin i zwierząt, dla których są one siedliskiem.
Od dobrej kondycji firm rybackich zależy także dobrobyt podmiotów dostarczających
dla nich pasze, nawozy, maszyny i inne środki produkcji. Nie można też pominąć faktu, że
stawy są nie tylko ostoją przyrody, ale również przeciwdziałają lokalnym powodziom,
retencjonują wodę do nawodnień rolniczych, tworzą odpowiedni mikroklimat dla ludzi.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Ministra z następującymi
pytaniami:
1. Czy znany jest Panu Ministrowi ww. problem?
2. Czy, kiedy i dlaczego planowane jest wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych ryb
w naszym kraju?
3. Czy Resort świadom jest długiej listy negatywnych konsekwencji po ewentualnym
wprowadzeniu tego zakazu? Jakie pozytywne strony widzi w nich Ministerstwo?
4. Czy po zakazie tradycyjnego wędzenia kiełbas, Ministerstwo chce wykluczyć z życia
wielu milionów Polaków kolejną tradycję jaką jest sprzedaż żywego karpia?
5. Czy Ministerstwo Środowiska ze środowiskiem nie chce mieć nic wspólnego próbując
swoimi decyzjami (tj. zakaz sprzedaży żywych ryb oraz nałożenie opłat za pobór
wody na tradycyjne stawy karpiowe) bezpośrednio zagrozić wytworzonemu przez
gospodarstwa rybne ekosystemowi?
Z poważaniem
Zbigniew Chmielowiec
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