
         
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 8 listopada 2017 r. 

Poz. 2066 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) 

z dnia 27 października 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych 
przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu  

i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego 

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222, z 2016 r. 
poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1273) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów 
ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego spo-
sobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1015, z 2016 r. poz. 1855 oraz z 2017 r. 
poz. 745) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. Wysokość opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wynosi, w przypadku: 

1) tygodniowego okresu połowów – 7 zł; 

2) miesięcznego okresu połowów – 11 zł; 

3) 12-miesięcznego okresu połowów – 42 zł, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę 
Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1832) – 32 zł.”. 

§ 2. Opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 
uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk 

                                                           
1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091). 
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