Wymagania co do formy, treści i zakresu oferty
składanej w konkursie ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego
ogłoszonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

1. Ofertę składa się:
1) w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ul. Tama
Pomorzańska 13a osobiście w formie pisemnej, w zamkniętej i nieoznaczonej kopercie
(tzn. bez wskazania na tej kopercie danych oferenta lub jego pieczątki). Na kopertach
ofertowych należy wskazać, że jest to oferta na konkurs ofert na oddanie w użytkowanie
obwodu rybackiego i wymienić jego nazwę.
2) w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o konkursie na oddanie w użytkowanie obwodu
rybackiego, do którego oferent zamierza przystąpić; za termin złożenia oferty uważa się
termin jej wpłynięcia do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
3) za poświadczeniem odbioru; każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją
określającą dokładny termin przyjęcia, tj. datą wpływu oraz godziną i minutą, w której
została przyjęta.
2. Oferty:
1) będą podlegać rejestracji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, w sposób określony w pkt 1 ppkt 3;
2) do czasu publicznego otwarcia, będą przechowywane w sposób gwarantujący ich
nienaruszalność;
3) nie podlegają wycofaniu przez oferenta – oferent jest związany ofertą do czasu, gdy
została wybrana inna oferta albo gdy konkurs został nierozstrzygnięty;

3. Oferta musi zawierać:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta.
Jeżeli oferent jest:
a) osobą fizyczną – oferent dołącza do oferty kserokopię dowodu osobistego,
b) osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej –
oferent dołącza do oferty aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
2) jeżeli oferta składana jest przez pełnomocnika oferenta, do oferty dołącza się dokument
pełnomocnictwa;
3) podpis oferenta w przypadku, gdy jest on osobą fizyczną lub podpis osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w przypadku, gdy jest
on osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
4) datę jej sporządzenia (dzień, miesiąc, rok);

5) proponowany czas trwania umowy (nie krótszy niż 10 lat);
6) proponowaną stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego,
wyrażoną w dt żyta - nie wyższą niż wskazana w tabeli zamieszczonej na końcu
niniejszego tekstu.
Zaoferowana stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego stanowi
podstawę ustalenia przez RZGW łącznej opłaty rocznej wyrażoną w dt żyta. Wartość dt
żyta w zł ustala RZGW corocznie według średniej ceny skupu żyta;
7) proponowane nakłady rzeczowo-finansowe na zarybienia wód obwodu.
Wielkość proponowanych nakładów rzeczowo-finansowych na zarybienia wód obwodu
podaje się na okres roczny.
Komisja konkursowa dokonując oceny ofert, stosownie do § 9 ust. 1 pkt. 2
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie
konkursu ofert na oddanie w użytkowania obwodu rybackiego, sprawdza między innymi
zgodność rodzaju i wysokość nakładów rzeczowo-finansowych zaproponowanych w
ofercie z rodzajem i wysokością nakładów rzeczowych przewidzianych na zarybienia w
operacie rybackim;
Szczególnie ważne jest więc to, że nakłady rzeczowo-finansowe w zakresie, gatunków,
sortymentów i ich ilości zaproponowane w ofercie składanej do danego konkursu, muszą
być zgodne z nakładami rzeczowymi przewidzianymi na zarybienia w operacie rybackim
dla obwodu rybackiego, na który składana jest oferta.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29
marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. Nr 44, poz. 414 ze zm.), określając
nakłady rzeczowe na zarybienia, podaje się: „w szczególności minimalną i maksymalną
ilość materiału zarybieniowego oraz jego rodzaj”.
Ustala się, iż nakłady rzeczowo-finansowe podane w ofercie konkursowej muszą
zawierać konkretną wartość (gatunki, rodzaje materiału i ich ilości) która będzie się
zawierać w przedziale podanym w operacie rybackim.
Przykład
Nakłady rzeczowe podane w operacie rybackim wynoszą: 1 000 – 2 000 szt. wylęgu
szczupaka.
W takim przypadku nakłady podane w ofercie konkursowej mogą wynieść na przykład:
1 000 szt., 1 500 szt. lub 2 000 szt. wylęgu szczupaka.
Niedopuszczalne będzie podanie w ofercie nakładów nie mieszczących się w tym
przedziale np. w wysokości 500 lub 3 000 szt. wylęgu szczupaka.
Wyjaśnia się, iż przyszły użytkownik rybacki będzie zobowiązany do prowadzenia
zarybień w oparciu o nakłady rzeczowo-finansowe podane w ofercie konkursowej
8) wskazanie osoby, której kwalifikacje i doświadczenie zawodowe będą podlegały ocenie
w sposób określony w pkt I załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia o konkursach ofert.
Oferent może wskazać sam siebie jako osobę, której kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe będą podlegały ocenie, lub osobę z którą zawarł umowę o pracę, a której
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe będą podlegały ocenie.
Jeżeli oferent wskazuje w składanej ofercie swojego pracownika jako osobę, której
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe będą podlegały ocenie, dołącza on do oferty
kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem), zawartej umowy o pracę z tym
pracownikiem.

9) wykaz posiadanych przez oferenta środków trwałych i wyposażenia służącego do
chowu, hodowli lub połowu ryb lub raków, wraz z ich opisem zawierającym ilość, rodzaj,
dane techniczne oraz miejsce położenia tych środków trwałych i tego wyposażenia.
Oferent nie będący uprawnionym do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (brzmienie tego artykułu
podane jest niżej) zamiast tego wykazu, składa w formie pisemnej oświadczenie, że w
terminie 60 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wynikach konkursu, wejdzie w
posiadania środków trwałych i wyposażenia służącego do chowu, hodowli lub połowu ryb
lub raków.
Brzmienie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999
r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.)
Art. 4. 1. Do chowu, hodowli lub połowu ryb:
1) uprawniony jest:
a) władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb i
usytuowanym na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących,
b) właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami, do których
stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 4 ustawy - Prawo wodne,
c) właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w gospodarstwie
rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb,
2) w obwodzie rybackim uprawniony jest organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia
właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego albo osoba władająca obwodem rybackim na
podstawie umowy zawartej z właściwym organem administracji publicznej
- zwani dalej "uprawnionymi do rybactwa".

4. Do oferty należy dołączyć:
1) kopie pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego, parafowanego na każdej
stronie przez jednostkę uprawnioną do opiniowania operatów.
Dyrektor RZGW podkreśla aby przyszły oferent składając ofertę, zwrócił szczególną
uwagę na faktyczne zaparafowanie na każdej stronie dołączanego do oferty operatu
rybackiego, albowiem brak choćby jednej parafki może skutkować odrzuceniem danej
oferty;
W celu umożliwienia komisji konkursowej ustalenia czy operat posiada pozytywną
opinię, niezbędne jest dołączenie do oferty kopii opinii do operatu dla danego obwodu.
2) kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby
o której mowa w pkt 2 ppkt 6.
3) oryginały zaświadczeń: właściwego urzędu skarbowego i właściwej instytucji
ubezpieczenia społecznego o nie zaleganiu przez oferenta z wypełnieniem zobowiązań
wobec Skarbu Państwa i instytucji ubezpieczenia społecznego.
W wypadku gdy oferentem jest osobą fizyczną, która nie figuruje w ewidencji właściwej
instytucji ubezpieczenia społecznego, zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia
o tej treści albo innego dokumentu stwierdzającego ten fakt;
4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami konkursu, określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie
konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. Nr 27, poz. 181),
jak i w niniejszych wymaganiach oraz że przyjmuje te warunki.

5) zaświadczenia właściwych miejscowo dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki
wodnej, na terenie których oferent był lub jest uprawnionym do rybactwa na publicznych
śródlądowych powierzchniowych wodach płynących, o:
a) terminowym uiszczaniu przez oferenta opłat za użytkowanie obwodów rybackich
oraz należności z tytułu umowy dotyczącej wykonywania rybactwa śródlądowego,
b)należytym wywiązywaniu się przez oferenta z obowiązku ponoszenia nakładów
rzeczowo-finansowych
- w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wywieszenia ogłoszenia o konkursie.
Jeżeli oferent był uprawniony do rybactwa przez okres krótszy niż ostatnie 3 lata przed
dniem wywieszenia ogłoszenia o konkursie, do oferty dołącza zaświadczenia, za okres, w
którym był uprawniony do rybactwa.
Oferent, który nie był uprawniony do rybactwa w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wywieszenia ogłoszenia o konkursie składa pisemne oświadczenie o niewładaniu żadnym
obwodem rybackim w tym okresie.
Oferent, który korzystał z wód obwodu rybackiego ustanowionego na wodach rzeki,
wyłącznie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód do
celów rybackich, dołącza do oferty postanowienie właściwego dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej, o odmowie wydania zaświadczenia o wywiązywaniu się
przez oferenta z obowiązku ponoszenia nakładów rzeczowo-finansowych, jeżeli w
wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ ten nie uzyskał danych
potwierdzających fakt wywiązywania się przez tego oferenta z obowiązku ponoszenia
nakładów rzeczowo-finansowych;
6) zaświadczenia przewodniczących zarządów województw, na których terenie znajduje
się obwód rybacki lub większa część powierzchni obwodu rybackiego, o wyniku
dokonanej oceny wypełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej, na podstawie art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie śródlądowym, albo zaświadczenie, że oceny takiej nie dokonano.
W związku z rozbieżnościami co do treści dołączanych przez oferentów zaświadczeń o
których mowa powyżej, Dyrektor RZGW Szczecin - mając na uwadze § 2 ust. 3 pkt 3 lit.a
ww. rozporządzenia w sprawie konkursów ofert, dający możliwość określenia treści i
zakresu oferty – w celu ujednolicenia treści zaświadczeń przewodniczących zarządów
województw, o których mowa w ww. pkt. 6, oraz mając na uwadze fakt, że § 7 ust. 6 pkt.6
ww. rozporządzenia (paragraf ten zobowiązuje oferenta do dołączenia do składanej oferty
przedmiotowego zaświadczenia) jest następstwem § 7 ust. 6 pkt. 5 tego rozporządzenia
(na podstawie którego oferent dostarcza m.in. informacje o obwodach rybackich, które
użytkował lub użytkuje w okresie ostatnich 3 lat od dnia wywieszenia ogłoszenia o
konkursie) – Dyrektor RZGW Szczecin informuje, że celem zaświadczenia
przewodniczących zarządów województw jest rozszerzenie zakresu informacji o
danym oferencie o zagadnienia dotyczące wywiązywania się oferenta - jeżeli był on
lub/i jest uprawnionym do rybactwa - z ciążących na danym oferencie (oferencie
będącym uprawnionym do rybactwa) obowiązków prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej w okresie ostatnich 3 lat od daty wywieszenia ogłoszenia o
konkursie.
Jednocześnie Dyrektor RZGW Szczecin informuje, że celem zaświadczenia
przewodniczącego zarządu województwa nie jest przedstawienie tylko informacji,

czy dany oferent był użytkownikiem rybackim w obwodzie, na który ogłoszono
konkurs i czy dokonywano oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w
tym konkretnym obwodzie.
•

Powyższe oznacza, że jeżeli oferent był, lub/i jeżeli jest uprawnionym do rybactwa
na wodach jakiegokolwiek (choćby jednego) obwodu rybackiego położonego na
terenie danego województwa w okresie ostatnich 3 lat od daty wywieszenia
ogłoszenia o konkursie, to przewodniczący zarządu danego województwa w
swoim zaświadczeniu, zaświadcza o dokonaniu bądź nie, oceny prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej w użytkowanych przez tego oferenta obwodach
rybackich położonych na terenie danego województwa i jaki był wynik tej oceny.
Tak więc jeżeli dany oferent użytkuje na terenie danego województwa co najmniej
jeden lub więcej niż jeden obwód rybacki, to przewodniczący zarządu
województwa obejmuje swym zaświadczeniem wszystkie użytkowane przez
danego oferenta na terenie tego województwa obwody rybackie – to znaczy
zaświadcza, w których użytkowanych w okresie ostatnich 3 lat od daty
wywieszenia ogłoszenia o konkursie, przez danego oferenta obwodach, dokonał
oceny prowadzenia w tych obwodach racjonalnej gospodarki rybackiej i jaki były
wyniki tej oceny.

•

W przypadku gdy nie dokonywano w okresie 3 lat od daty wywieszenia
ogłoszenia o konkursie, oceny wypełniania przez oferenta obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej w żadnym z obwodów użytkowanych przez
danego oferenta na terenie danego województwa - przewodniczący zarządu
województwa wydaje zaświadczenie, że takiej oceny nie dokonano.

Jeżeli oferent użytkuje obwód rybacki (lub obwody rybackie), który położony jest na
terenie więcej niż jednego województwa, to w przypadku takiego obwodu (obwodów)
przedmiotowe zaświadczenie wydaje ten przewodniczący zarządu województwa na
terenie, którego znajduje się większa część użytkowanego przez danego oferenta obwodu
rybackiego. Zaś w przypadku, gdy oferent użytkuje obwody rybackie w kilku
województwach, do oferty załącza ww. zaświadczenia od przewodniczących zarządów
każdego z tych województw, na których położone są użytkowane przez oferenta obwody
rybackie.
Oferent, który nie był uprawniony do rybactwa w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wywieszenia ogłoszenia o konkursie i który złożył pisemne oświadczenie o niewładaniu
żadnym obwodem rybackim w tym okresie, nie jest zobligowany do przedłożenia
zaświadczenia, o którym mowa wyżej. Powyższe zostało ustalone w oparciu o
wspomnianą już opinię Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydaną w celu usunięcia
powstałych w tym zakresie rozbieżności.
7) oświadczenie oferenta o możliwości korzystania z:
a) nieruchomości lub urządzeń wodnych innych niż posiadane przez oferenta,
niezbędnych do wykonywania rybactwa w obwodzie rybackim, albo oświadczenie
oferenta o braku konieczności korzystania z takich nieruchomości lub urządzeń
wodnych,

b) materiału zarybieniowego lub możliwości jego wyprodukowania we własnym
zakresie albo pisemne oświadczenie producenta takiego materiału o jego zbyciu
oferentowi.
Oświadczenie oferenta, że ma możliwość korzystania z materiału zarybieniowego
lub możliwość jego wyprodukowania we własnym zakresie, jest równoznaczne ze
stwierdzeniem, iż jest on producentem materiału zarybieniowego, tym samym
spełnia wymogi jakie stawiane są producentom materiału zarybieniowego, przez
ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt. Oferent oświadczający, że ma możliwość korzystania z
materiału zarybieniowego lub jego wyprodukowania we własnym zakresie, jak
również producent materiału zarybieniowego pisemnie zapewniający o jego zbyciu
oferentowi, zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy powinni być wpisywani do rejestru
podmiotów nadzorowanych, prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii.
Stąd zgodnie z przepisami prawa, składane przez nich oświadczenia muszą
znajdować odzwierciedlenie w przedmiotowym rejestrze, tzn. oferent, który ma
możliwość korzystania z materiału zarybieniowego lub możliwość jego
wyprodukowania we własnym zakresie, jak również producent materiału
zarybieniowego, zapewniający jego zbycie, w takim charakterze występują w
przedmiotowym rejestrze.
W związku z powyższym oferent, który składa oświadczenie, że ma możliwość
korzystania z materiału zarybieniowego lub możliwość jego wyprodukowania we
własnym zakresie powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych
wymagań, tj.:
- kopię wymaganego pozwolenia wodnoprawnego z którego wynikało będzie, że oferent
jest uprawnionym do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt.1 ww. ustawy o rybactwie
śródlądowym,
- kopię decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii, stwierdzającą spełnienie wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia działalności danego rodzaju
- albo kopię dokumentu zgłoszenia zamiaru jej prowadzenia oraz wydruk z rejestru
podmiotów nadzorowanych w których oferent figuruje.
Powyższe wymagania dotyczą odpowiednio oferenta składającego pisemne oświadczenie
producenta materiału zarybieniowego o możliwości jego zbycia oferentowi.
8) Oświadczenie oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta o
niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

5. Dyrektor RZGW w Szczecinie zastrzega sobie możliwość zmiany warunków konkursu
oraz odwołania konkursu ofert w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, za
które nie ponosi odpowiedzialności. W wypadku odwołania konkursu ofert za każdym
razem Dyrektor RZGW wyda stosowne zarządzenie w tym zakresie. Powyższe informacje
stanowić będą każdorazowo treść ogłoszenia o konkursie, zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
6. Oferent ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorcem umowy zamieszczonym
na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w
zakładce „Informacje dla oferentów”. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegać

udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)
Tabela maksymalnych stawek opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego*
Nazwa obwodu rybackiego

Maksymalna stawka opłaty rocznej
[dt żyta/1 ha]

Jeziora Sulimierskie na Kanale
Giżyn uchodzącym do rzeki Myśla nr 2

0,2

Jeziora Baczyno na cieku bez nazwy
uchodzącym do rzeki Łozica – nr 1

0,3

* - do obliczeń przyjęto powierzchnie zbiorników wodnych uzyskane z Mapy Podziału
Hydrograficznego Polski (MPHP)

