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Minister Środowiska w dniu 26 kwietnia 2016 roku skierował do Rządowego Centrum 

Legislacji projekt nowelizacji ustawy Prawo Wodne.  

Zaproponowane rozwiązanie dotyczące utrzymania wód oraz prowadzenia inwestycji w tym 

zakresie całkowicie pozbawiają marszałków województw wpływu na gospodarkę wodną  

w rolnictwie. W przyjętej ustawie brak jest wydzielenia wód o charakterze rolniczym, które posiadają 

zupełnie odmienne znaczenie hydrologiczne jak i gospodarcze w stosunku do cieków duŜych  

i potoków górskich. 

Małe cieki rolnicze, których utrzymaniem dotychczas, jako zadaniem rządowym, zajmowali  

się marszałkowie województw pełnią bardzo waŜne lokalne funkcje i pod względem gospodarczym 

wykorzystywane są głównie przez rolnictwo. Cieki te w duŜej części regulują dostawy i odbiory wody 

na potrzeby społeczności lokalnych i rolnictwa. Tylko właściwe utrzymanie małych cieków rolniczych 

umoŜliwi prawidłowe działanie systemów melioracyjnych, których jest w Wielkopolsce prawie milion 

hektarów. 

Koncepcja scentralizowania w wykonywaniu praw właścicielskich przez Państwowe 

Gospodarstwo Wody Polskie znajduje swoje konsekwencje takŜe w sytuacjach kryzysowych. Organy 

decyzyjne na poziomie województwa są w stanie w sposób zdecydowanie bardziej trafny i sprawny 

określić potrzeby gospodarowania wodami i cele wydatkowania środków publicznych niŜ „Wody 

Polskie”, w których faktycznym organem decyzyjnym będzie Dyrektor Generalny rezydujący 

w Warszawie. 

Ponadto zaproponowane w projekcie ustawy Prawo wodne rozwiązania dotyczące 

obowiązkowych opłat za korzystanie z wód na potrzeby produkcji rybackiej mogą doprowadzić do jej 

zniszczenia, a w konsekwencji do upadku podmiotów zajmujących się chowem lub hodowlą ryb na 

terenie województwa wielkopolskiego. Opłaty tylko za pobór wody, konieczne do rocznego 

zaopatrzenia w wodę 1 ha stawu będą około pięciokrotnie przewyŜszały dochód brutto, jaki moŜe 

osiągnąć producent z 1 ha stawu. 

Tradycyjne stawy hodowlane i prowadzona w nich gospodarka rybacka  w województwie 

wielkopolskim istnieją  juŜ od wieków. W tym czasie przechodziły róŜne koleje losu, ale dzięki pracy 

osób zatrudnionych w rybactwie i mądrej polityce państwa stanowiły przez stulecia przyrodnicze 

enklawy i źródło cenionych ryb oraz dawały zatrudnienie całym pokoleniom polskich rybaków. 



Opłacalność rybackiej produkcji stawowej od wielu lat wykazuje tendencję spadkową. Biorąc 

pod uwagę dane Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 25 % gospodarstw rybackich juŜ w tej 

chwili nie osiąga dodatniego wyniku bilansowego. 

Zdaniem Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wprowadzenie dodatkowych 

obciąŜeń finansowych za pobór wody do celów chowu lub hodowli ryb doprowadzi do upadku  

i bankructwa gospodarstw rybackich, a tym samym do zaniku stawowej produkcji ryb  

w Wielkopolsce.  

Stawy rybne to nie tylko miejsce produkcji ryb w celach gospodarczych. Poza podstawową 

rolą, jaką im do tej pory przypisywano, pełnią one waŜną funkcję w retencji wód, wzbogacają systemy 

wodne oraz wpływają pozytywnie na środowisko przyrodnicze. Niezalewanie stawów spowoduje 

zanik specyficznych siedlisk, które występują na samych stawach jak i w ich otulinie. Znikną miejsca 

będące ostoją dla wielu gatunków zwierząt. 

Mając na względzie powyŜsze Sejmik Województwa Wielkopolskiego apeluje o podjęcie 

wszelkich moŜliwych działań zmierzających do pozostawienia marszałkom województw uprawnień 

właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, o znaczeniu 

regionalnym i lokalnym, istotnych dla prowadzenia gospodarki wodnej na poziomie samorządu 

województwa, w tym dla potrzeb rolnictwa i rozwoju wsi oraz do zwolnienia producentów z opłat za 

pobór wody do celów chowu lub hodowli ryb. 


