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Departa meni Rybołówstwa , 7 stycznia 2019 r.

Polski Związek Wędkarski

Zarząd Główny

ul. Twarda 42

00-831 Warszawa

W odPowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 20,18, znak: GRW-6/1812018, Departament
RYbołowstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i żeglugi Środlądowe1 informuje, że w opinii
DePartamentu karty wędkarskie wydane po dniu 3,1 stycznia 1997 roku zachowały waznośó.

W ustawie z dnia 27 września 1996 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródtądowym (Dz. U. poz.

602) w art. 2 ustawodawca zakreślił termin waźności kart wędkarskich i kań łowiectwa podwodnego

wYdanych na podstawie dotychczasowych przepisow (to jest ustawy z dnia,18 kwietnia ,1985 
r

o rybactwie ŚrÓdlądowym (Dz. U. poz. 91 , z późn. zm.) do dnia 31 grudnia ,1998 r. Jednocześnie
zgodnie zań. 1pkt 4 przedmiotowej nowelizacji zmieniającej art, 7 ustawy z dnia 1B kwietnia 19B5 r.

o rybactwie śródlądowym, wskazany został wojewoda jako organ właściwy do wydawania kart

wędkarskich. Wymieniona ustawa nowelizująca weszła w życie z dniem 1 lutego ,1997 
r.

W związku ze zmianami formy rządow kształtującymi się w owym czasie, ustawą z dnia 24lipca
1998 r. o zmianie niektórych innych ustaw określających kompetencje organów administrac| publicznej
* w związku z reformą ustrojową pańsfuva (Dz. U. poz. 668) ponownie zmieniono organ właściwy

do wydawania kań wędkarskich i kań łowiectwa podwodnego, l tak na mocy art. 53 pkt 2 wskazanej

ustawy, zmieniającego art, 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 19B5 r. o rybactwie środtądowym - został

nim starosta Jednocześnie w ań. 53 pkt 12 niniejszej ustawy określono wazność kart wędkarskich

wydanych na podstawie dotychczasowych przepisow do dnia 30 czerwca 1999 r. Jednakże ten przepis

nigdy nie wszedł w zycie, bowiem został on skreślony przez art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia

1998 r. o zmianie niektorych ustaw w związktt z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. poz.

1126\ z dniem 'l stycznia 1999 r, Jednocześnie jednak arI. 32 ustawy zdnia 29 grudnia 1998 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa stanowił, ze karty

wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydane na podstawie dotychczasowych przepisow

zachowują swoją waznośó. Przytoczony przepis, który wszedł w zycie z dniem 1 stycznia 1999 r.,

nie zawlerał więc ograniczenia czasowego utrzymania ważności wskazanych dokumentów,

Analizując powyzej przytoczone regulacje, wy§uwa się następujący wniosek, Kańy wędkarskie

i karty łowiectwa podwodnego wydane przez wojewodow w okresie od dnia 1 lutego 1997 r. do dnia

3'1 grudnia 1998 r. oraz kańy wędkarskie wydane przez starostów od dnia 1 stycznia 1999 r. zachowują

swoją waznosc. Taki wniosek co do stanu prawnego wynika z przywołanego wyżej przepisu
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stanowiącego o tym, ze karty wędkarskie i kańy łowiectwa podwodnego wydane na podstawie

dotychczasowych przepisów zachowują ważnośc, bez podania granicy czasowej obowiązywania tego

przepisu lub wersji przepisów Wcześniejszych określających ramy cZaSoWe Ważności tych kart.
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