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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 17 stycznia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie po∏owu ryb oraz warunków chowu, hodowli i po∏owu
innych organizmów ˝yjàcych w wodzie

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115,
poz. 1229) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie po∏owu ryb
oraz warunków chowu, hodowli i po∏owu innych orga-
nizmów ˝yjàcych w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2:

a) w ust. 2: 
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) za pomocà w´dziska o d∏ugoÊci co naj-
mniej 30 cm, z przymocowanà do niego
linkà zakoƒczonà:
a) jednym haczykiem z przyn´tà, albo
b) nie wi´cej ni˝ dwoma haczykami, ka˝-

dy ze sztucznà przyn´tà imitujàcà
owada lub jego stadia rozwojowe,
przy czym ka˝dy haczyk mo˝e mieç nie
wi´cej ni˝ dwa ostrza rozstawione
w taki sposób, aby nie wykracza∏y one
poza obwód ko∏a o Êrednicy 30 mm,
albo

c) sztucznà przyn´tà wyposa˝onà w nie
wi´cej ni˝ trzy haczyki; haczyk mo˝e
mieç nie wi´cej ni˝ cztery ostrza, roz-
stawione w taki sposób, aby nie wy-
kracza∏y poza obwód ko∏a o Êrednicy
30 mm,”,

— uchyla si´ punkt 3,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Amatorski po∏ów ryb w´dkà pod lodem
uprawia si´ za pomocà w´dziska o d∏ugoÊci
co najmniej 30 cm, z przymocowanà do nie-
go linkà zakoƒczonà:
1) jednym haczykiem z przyn´tà, przy czym

haczyk nie mo˝e mieç wi´cej ni˝ trzy
ostrza, rozstawione w taki sposób, aby
nie wykracza∏y one poza obwód ko∏a
o Êrednicy 20 mm,

2) sztucznà przyn´tà wyposa˝onà w nie
wi´cej ni˝ dwa haczyki, przy czym ka˝dy
haczyk mo˝e mieç nie wi´cej ni˝ trzy
ostrza, rozstawione w taki sposób, aby
nie wykracza∏y one poza obwód ko∏a
o Êrednicy 20 mm.”;

2) w § 6 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) mi´tusa (Lota lota L.):

a) w rzece Odrze od ujÊcia rzeki Warty do gra-
nicy z wodami morskimi 30 cm,

b) w pozosta∏ych wodach 25 cm,”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Raków pr´gowatych (Orconectes limosus
Raf.), raków sygna∏owych (Pacifastacus le-
niusculus Dana) oraz ryb z gatunków tra-
wianka (Perccottus glenii Dyb.), czebaczek
amurski (Pseudorasbora parva) i sumik kar-
∏owaty (Ictalurus nebulosus) po z∏owieniu
nie nale˝y wpuszczaç ani do ∏owiska, w któ-
rym je z∏owiono, ani do innych wód.”;

4) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obr´b hodowlany obejmuje powierzchni´
gruntów stawowych lub innych zbiorników
wodnych s∏u˝àcych do chowu lub hodowli
ryb, ∏àcznie z groblami, urzàdzeniami dopro-
wadzajàcymi lub odprowadzajàcymi wod´
oraz odcinek cieku przep∏ywajàcy wzd∏u˝
stawów rybnych, w przypadku obr´bu ho-
dowlanego ustanowionego w ramach ob-
wodu rybackiego.”,

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) na dop∏ywie odcinka rzeki, o którym mowa
w pkt 3, od ujÊcia tego dop∏ywu do rzeki, do
najbli˝szego pi´trzenia, które uniemo˝liwia
swobodny przep∏yw ryb, wraz z odcinkiem
tego dop∏ywu o d∏ugoÊci 50 m powy˝ej pi´-
trzenia,”;

5) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rejestracji sprz´tu p∏ywajàcego na wniosek je-
go posiadacza dokonuje starosta w∏aÊciwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza
tego sprz´tu.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski


