Informacja ze spotkania z Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych – 07.09.2021 r.

Dnia 07.09.2021 r. odbyło się spotkanie z Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Usług
Wodnych – Panem Robertem Chciukiem. Związek Producentów Ryb podczas spotkania
reprezentowali Panowie Wiceprezesi: Lech Staniszewski i Andrzej Abramczyk.
W spotkaniu, oprócz przedstawicieli organizacji rybackich zrzeszonych w Federacji
Organizacji Rybaków Śródlądowych udział wzięli m.in. Małgorzata Moś - Zastępca Dyrektora
Departamentu Usług Wodnych, Maciej Kowalczyk – Dyrektor ds. Nieruchomości , Janusz
Wrona - p.o. Dyrektora ds. Gospodarki Rybackiej ze strony PGW Wody Polskie oraz dr inż.
Anna Wiśniewska – Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego.
Celem spotkania było wyjaśnienie krążących ostatnio pogłosek o nieprzedłużaniu
umów na rybackie użytkowanie obwodów. Fakt ten potęgowany jest również poprzez brak od
ponad roku konkursów na niezagospodarowane wody, oraz sprzedaż przez PGW Wody Polskie
zezwoleń wędkarskich. Pan Prezes Chciuk publicznie zapewnił, że nie jest planowane podjęcie
działań ustawodawczych mających na celu ograniczenie możliwości przedłużania umów. Są
one niezagrożone i będą kontynuowane zgodnie z obowiązującym prawem. Wody Polskie,
korzystać będą jednak z przysługujących uprawnień właścicielskich w stosunku do niektórych
wód będących w ich zasobie. Otrzymaliśmy również deklarację, że już w niedługim czasie
zostaną wystawione na konkurs pierwsze obwody. W trakcie dyskusji omawiano ponadto inne
sprawy nurtujące środowisko jak usprawnienie kontroli zarybień czy coraz większy problem z
dostępem do wód.
Pani Dyrektor Wiśniewska i Prezes SPRŁ Pan Jacek Juchniewicz zgłosili problem
związany z nowelizacją Ustawy Prawo Wodne, a konkretnie projektowaną zmianą definicji i
opłat związanych z poborem zwrotnym wody, których wprowadzenie pogrzebie finansowo
akwakulturę intensywną. Strony uzgodniły podjęcie i tryb wspólnych działań w celu
zapobieżeniu tej bardzo niekorzystnej sytuacji. W tym kontekście Prezes PTRyb Pan Andrzej
Lirski zgłosił potrzebę spotkania, na którym wypracowano by stanowisko dotyczące
korzystania z wody przez gospodarstwa karpiowe.
Zgłoszono również propozycję stworzenia wspólnej platformy internetowej, w ramach
której rozwiązywane byłyby problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem przepisów
Ustawy prawo wodne a w szczególności różnego podejścia poszczególnych Zarządów Zlewni
choćby do zgłaszanych wniosków o przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego.
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