
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra G³owskiego

na 43. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 listopada 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na terenie kraju zawi¹zuj¹ siê stowarzyszenia, które planuj¹ siê przekszta³ciæ w lokalne grupy ry-

backie. Do stowarzyszeñ wstêpuj¹ tak¿e w³aœciciele i dzier¿awcy wód, którzy maj¹ trudnoœci w zakresie
uzyskiwania od powiatowego lekarza weterynarii zaœwiadczeñ o zg³oszeniu prowadzenia dzia³alnoœci
w zakresie chowu ryb. Takie zaœwiadczenie jest wymagane, aby wy¿ej wymienione osoby mog³y zostaæ
uznane za rybaków w myœl rozporz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 29 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie szczegó³owych warunków, jakim powinna odpowiadaæ lokalna strategia rozwoju obszarów
rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagañ w ramach
programu operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybac-
kich 2007–2013”. (DzU 2009 nr 162 poz. 1292). Przedstawiciele tworz¹cych siê stowarzyszeñ zwracaj¹
siê z wnioskiem o interwencjê w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uznania zaœwiadczeñ
wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii po dniu 30 wrzeœnia 2009 r., tj. po dniu wejœcia w ¿y-
cie wspomnianego wy¿ej rozporz¹dzenia.

Z przedstawionego mi na piœmie wyst¹pienia wynika, ¿e osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie
sektora akwakultury, które w myœl ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸ-
nych zwierz¹t (tekst jedn.: DzU z 2008 r. nr 213 poz. 1342) i rozporz¹dzenie ministra rolnictwa i rozwoju
wsi w sprawie szczegó³owych wymagañ weterynaryjnych dla prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie sekto-
ra akwakultury (DzU z 2008 r. nr 190 poz. 1167) nie zg³osi³y powiatowemu lekarzowi weterynarii pro-
wadzenia tej dzia³alnoœci i nie zastosowa³y siê do wymienionej ustawy oraz rozporz¹dzenia, maj¹ dzisiaj
œwiadomoœæ, ¿e naruszy³y przepisy prawa. Tworz¹cym siê œródl¹dowym lokalnym grupom rybackim za-
le¿y na tym, aby ka¿dy w³aœciciel (dzier¿awca) jeziora (stawu) prowadz¹cy jak¹kolwiek dzia³alnoœæ w za-
kresie sektora akwakultury posiada³ takie zaœwiadczenie uzyskane od powiatowego lekarza
weterynarii.

Posiadanie i uznanie wspomnianego zaœwiadczenia spowoduje wzrost wskaŸnika rybackoœci danego
obszaru – od którego zale¿eæ bêdzie wysokoœæ przyznanych grupie œrodków finansowych – a tym samym
poziomu wykorzystania œrodków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Co bardzo wa¿ne, spowoduje to
te¿, ¿e prowadzona dzia³alnoœæ zostanie zalegalizowana i doprowadzona do zgodnoœci z obowi¹zuj¹cym
stanem prawnym. Kontrola inspekcji weterynaryjnej jest w stanie zapewniæ w³aœciw¹ gospodarkê na
naszych akwenach wodnych. Wa¿ne jest, aby do lokalnych grup rybackich przyst¹pi³o jak najwiêcej up-
rawnionych podmiotów. Doprowadzi to do zrównowa¿onego rozwoju tego sektora, co jest jednym z g³ó-
wnych za³o¿eñ programu operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych
obszarów rybackich 2007–2013”.

Szanowny Panie Ministrze! Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, zwracam siê do Pana Ministra z takimi za-
pytaniami.

Czy mo¿liwe jest uznanie zaœwiadczeñ wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii po dniu we-
jœcia w ¿ycie wspomnianego na wstêpie rozporz¹dzenia?

Czy ministerstwo planuje zmianê przedmiotowego rozporz¹dzenia tak, aby umo¿liwiæ w³aœcicielom,
dzier¿awcom jezior i stawów oraz prowadz¹cym jak¹kolwiek dzia³alnoœæ w zakresie sektora akwakultu-
ry uzyskanie od powiatowego lekarza weterynarii zaœwiadczeñ pozwalaj¹cych im przyst¹piæ do lokalnej
grupy rybackiej?

Proponujê zmianê zapisu §2 ust. 2 rozporz¹dzenia na zapis o nastêpuj¹cej treœci: „Liczbê podmio-
tów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3–5, ustala siê na dzieñ z³o¿enia wniosku na wybór Lokalnej Grupy
Rybackiej do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich”.

Z powa¿aniem
Piotr G³owski




