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Uchwała Nr XXXII/831/17                                        

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  19 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie podjętych prób odebrania rybakom śródlądowym rekompensat   
wodno – środowiskowych w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”  na lata 
2014 – 2020. 
 

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz .Woj. Wielk.  

z 2013 r., poz. 431 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się stanowisko w sprawie podjętych prób odebrania rybakom śródlądowym 
rekompensat  wodno – środowiskowych w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo  
i Morze”  na lata 2014 – 2020, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

 

Stanowisko, o którym mowa w § 1 postanawia się przekazać: 

- Prezesowi Rady Ministrów, 

- Ministrowi Środowiska, 

- Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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STANOWISKO 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 19 czerwca 2017 roku 
 

w sprawie podjętych prób odebrania rybakom śródlądowym rekompensat   
wodno – środowiskowych w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”  na 
lata 2014 – 2020. 
 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraża zaniepokojenie planowanymi 
działaniami Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmierzającymi do cofnięcia 
unijnych dopłat wodno – środowiskowych dla rolników – hodowców karpia z jednoczesnym 
ich  przeznaczeniem na potrzeby rybołówstwa morskiego. Przesunięcie środków z Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020  w wysokości 92 mln euro, które miały być 
przeznaczone na realizację rekompensat wodno – środowiskowych pozbawi właścicieli  
stawów karpiowych istotnego wsparcia, z którego korzystają od 2010 roku. 

Planowane działania spowodować mogą upadek wielu gospodarstw rybackich  
w Wielkopolsce,  które  zajmują się  hodowlą ryb na stawach hodowlanych o powierzchni  
5 561 ha, co plasuje nasze województwo na trzecim miejscu w kraju. Region nasz zajmuje 
drugie miejsce w kraju pod względem produkcji karpia  oraz trzecie miejsce pod względem 
produkcji pstrągów. Tak więc rybactwo śródlądowe jest bardzo istotnym elementem 
gospodarki naszego województwa. 

Opłacalność rybackiej produkcji stawowej od wielu lat wykazuje tendencję spadkową, 
a planowane odebranie rekompensat hodowcom doprowadzi do upadku  
i bankructwa wielu gospodarstw rybackich, a tym samym do zaniku stawowej produkcji ryb  
w Wielkopolsce.  

W tym miejscu zwrócić należy również uwagę, że znaczenie funkcji hydrologicznych, 
ekologicznych i kulturowych stawów hodowlanych znacznie przekracza ich rynkową wartość 
produkcyjną. Pozbawienie gospodarstw rybackich możliwości skorzystania z dopłat wodno – 
środowiskowych przyczyni się do znacznego obniżenie kultury utrzymania zbiorników 
wodnych, co będzie miało swój negatywny wpływ na środowisko. 

Mając na względzie powyższe Sejmik Województwa Wielkopolskiego apeluje  
o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do wstrzymania realokacji środków 
finansowych przeznaczonych na akwakulturę na rzecz rybołówstwa morskiego. 
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