Konferencja Rybacka „Akwakultura 2017 – stan obecny i perspektywy”

DEPARTAMENT RYBOŁÓWSTWA
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Aktualne sprawy akwakultury – PO „Rybactwo i morze”
Prawo wodne

Niemodlin, 17 listopada 2017 r.

Wstęp
Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest
krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR)
W obecnej perspektywie finansowej Polska ma możliwość wykorzystania ponad 710 mln
EUR wsparcia (531 mln EUR z EFMR + 179 mln EUR z budżetu krajowego), czyli ponad 3 mld
PLN
PO RYBY 2014-2020 zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 22 października 2017 r.
zakłada realizację 6 priorytetów

Na Priorytet 2 – „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej,
innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy” przewidziano blisko 270 mln EUR (sporo
ponad 1 mld PLN)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy
finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2
weszło w życie 11 marca 2017 r.

Priorytet 2 – Działania

Na Priorytet 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej,
innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy” na lata 2014-2020 przewidziano limit
finansowy w wysokości 1 069 585 343,97 zł
Środki te planowano przeznaczyć na realizację 7 działań głównych:
- Działanie 2.1 Innowacje w akwakulturze
- Działanie 2.2 Usługi doradcze dla gospodarstw akwakultury
- Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę
- Działanie 2.4 Wsparcie nowych hodowców
- Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe
- Działanie 2.6 Szkolenia w akwakulturze
- Działanie 2.7 Ubezpieczenie zasobów akwakultury
Spośród planowanych pierwotnie 7 działań, do tej pory uruchomiono nabory w 3 działaniach:

Działanie 2.1. Innowacje

Wsparcie
• Wsparcie finansowe przeznaczone jest na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań
technicznych i technologicznych w zakresie chowu lub hodowli ryb

Termin naboru

od 11 lipca 2017
do 31 lipca 2017

Liczba
wniosków
16

Kwota
wnioskowanej
pomocy
106 879 794,28

Limit środków
finansowych
w naborze
39 706 540,00

Uwagi

lista rankingowa nie została jeszcze
opublikowana, złożone wnioski
zostały przesłane do MGMiŻŚ celem
dokonania oceny przez zespół
ekspertów

Działanie 2.3.1 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Wsparcie
§ 16 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2 (wartość dodana i działalność uzupełniająca)
Pierwszy nabór

Termin naboru

od 11 maja 2017
do 8 czerwca 2017

Liczba
wniosków
94

Kwota
wnioskowanej
pomocy
81 382 428,28

Limit środków
finansowych
50 000 000,00

Uwagi

lista rankingowa opublikowana w dniu
19.07.2017 r.

Działanie 2.3.1 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Wsparcie
§ 16 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2 (wartość dodana i działalność uzupełniająca)
Drugi nabór

Termin naboru

Liczba
wniosków

od 23 sierpnia
2017
do 18 września
2017

42

Kwota
wnioskowanej
pomocy
29 601 665,26

Limit środków
finansowych
15 000 000,00

Uwagi

lista rankingowa opublikowana w dniu
5.10.2017 r.

Działanie 2.3.1 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Wsparcie
§ 16 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2 (modernizacja)

Termin naboru

Liczba
wniosków

od 21 sierpnia
2017 r.
do 5 września
2017 r.

177

Kwota
wnioskowanej
pomocy
57 129 306,71

Limit środków
finansowych
40 000 000,00

Uwagi

lista rankingowa opublikowana w dniu
28.09.2017 r.

Działanie 2.3.1 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Wsparcie
§ 16 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2 (wzrost wielkości produkcji)

Termin naboru

od 15 września
2017 r.
do 13 października
2017 r.

Liczba
wnioskó
w
1000

Kwota
wnioskowanej
pomocy
145 396 693,94

Limit środków
finansowych

Uwagi

100 000 000,00

lista rankingowa opublikowana w dniu
3.11.2017 r.

Działanie 2.3.1 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Wsparcie
§ 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2 (wzrost wielkości produkcji – systemy z
zamkniętym obiegiem wody)

Termin naboru

od 29 września
2017 r.
do 27 października
2017 r.

Liczba
wniosków
67

Kwota
wnioskowanej
pomocy
202 046 617,88

Limit środków
finansowych
60 000 000,00

Uwagi

Lista rankingowa nie została jeszcze
opublikowana

Działanie 2.6. Promowanie kapitału ludzkiego
i tworzenia sieci kontaktów

Wsparcie
Szkolenia w akwakulturze

Termin naboru

od 11 lipca 2017 r.
do 31 lipca 2017 r.

Liczba
wniosków
16

Kwota
wnioskowanej
pomocy
6 312 165,35

Limit środków
finansowych
4 300 000,00

Uwagi

lista rankingowa opublikowana w dniu
21.08.2017 r.

Działanie 2.5. Akwakultura świadcząca
usługi środowiskowe

Proponowane warianty wsparcia finansowego
Pakiet 1 – bazowy
•

roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu
chowu lub hodowli ryb oraz wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie
mniejszą niż 1 metr

Pakiet 2 – rozszerzony
•

Wymóg 2.1 – produkcja ryb dodatkowych w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi

lub
•

Wymóg 2.2 – wapnowanie wapnem palonym (tlenkowym) o zawartości nie mniejszej niż 60%
CaO w ilości co najmniej 0,5t na hektar powierzchni ogroblowanej stawu

lub
•

Wymóg 2.4 – utrzymanie nie mniej niż 50% powierzchni lustra wody wolnej od porostu roślinności
wynurzonej (twardej) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca

Działanie 2.5. Akwakultura świadcząca
usługi środowiskowe

Kosz działania obliczony dla powierzchni ewidencyjnej 62 000 ha zadeklarowanej
w kwestionariuszach RRW-22 za rok 2016 (w PLN)
Pakiet/wymóg

Pakiet 1 bazowy

Pakiet 2 –
rozszerzony

Pakiet 2 rozszerzony

Pakiet 2 rozszerzony

Pakiet 3

Pakiet 1 – bazowy

Pakiet 1 - bazowy

Pakiet 1 - bazowy

Pakiet 1 - bazowy

Wymóg 2.1
(ryby dodatkowe)

Wymóg 2.2
(wapnowanie)

Wymóg 2.4
(wykaszanie)

Wymóg 2.4
(wykaszanie)
Natura 2000

147 910 000

217 224 956

203 915 000

186 275 000

Suma dostępnych środków obliczona po kursie 4,2598 = 217 224 956 zł

209 575 000

Działanie 2.5. Akwakultura świadcząca
usługi środowiskowe

Wysokość rekompensaty

Pakiet/wymóg
Pakiet 1 – bazowy

Stawka rekompensaty (zł/ha/rok)
478,00

Pakiet 2 - rozszerzony
Wymóg 2.1 – ryby dodatkowe

779,00

Wymóg 2.2 – wapnowanie

659,00

Wymóg 2.4 – wykaszanie roślinności wynurzonej

602,00

Pakiet 3 – Natura 2000

223,00

Prawo wodne

Prawo wodne

Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wprowadzone zostaną od dnia
1 stycznia 2018 r. zmiany w obecnie obowiązujących przepisach oraz
w zakresie struktury prawno-organizacyjnej organów właściwych w sprawach
gospodarowania wodami.
W celu wykonywania zadao publicznych utworzona zostanie paostwowa
osoba prawna pod nazwą: Paostwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Prawo wodne
Strukturę organizacyjną Wód Polskich będą stanowiły następujące jednostki
organizacyjne:
1.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie

2.

Regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku,
Bydgoszczy, Gdaosku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie,
Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu

3.

Zarządy zlewni

4.

Nadzory wodne

Prawo wodne
• Organem właściwym do oddania w użytkowanie obwodów rybackich
będzie dyrektor regionalnego zarządu Paostwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

• Ministrem właściwym do spraw rybołówstwa jest Minister Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Odpowiada on za akty prawne regulujące
system prawny rybactwa (w tym system kontroli) oraz współpracuje z
wszystkimi organami i jednostkami, które posiadają kompetencje w tym
obszarze (samorząd województwa, partnerzy społeczni, Paostwowa Straż
Rybacka, Instytut Rybactwa Śródlądowego itp.).

Prawo wodne
Ustawa zawiera uregulowania wprowadzające nadzór merytoryczny ministra
właściwego do spraw rybołówstwa nad realizacją zadao obejmujących
rybackie korzystanie ze śródlądowych wód płynących będących własnością
Skarbu Paostwa. W ramach nadzoru (art. 262 ust. 6), minister właściwy do
spraw rybołówstwa może, m.in.:
• zarządzid przeprowadzenie kontroli
• żądad przedstawienia informacji oraz dokumentów
• wydawad wytyczne i polecenia w zakresie realizacji zadao wynikających
z ustawy o rybactwie śródlądowym

Prawo wodne
Wprowadzono możliwośd przedłużania terminu pozwoleo wodnoprawnych na
pobór, piętrzenie oraz zrzut wody i ścieków dla stawów rybackich (art. 414
ust. 7 ustawy).

Prawo wodne
Za pobór wód na potrzeby chowu i hodowli ryb nie ponosi się opłaty stałej.
Natomiast wprowadzone w projekcie ustawy stawki opłaty za pobór wody
powierzchniowej na potrzeby chowu lub hodowli ryb są niewielkie i wynoszą:
• w obiektach przepływowych (stawy pstrągowe) – ok. 100 – 125 zł na
kwartał, gdy maksymalna ilośd wody możliwej do pobrania wynosi
odpowiednio do 0,2 m3/s oraz do 0,5 m3/s;
• w stawach o wodzie płynącej (stawy karpiowe) – przy maksymalnej
powierzchni zalewu do 100 ha - 1 zł za 1 ha na kwartał, natomiast przy
powierzchni zalewu do 500 i powyżej, odpowiednio: 1,25 i 1,50 zł za 1 ha
na kwartał.

Prawo wodne
Zwolnione z opłat jest wprowadzanie, do wód lub do ziemi, wód
wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb
• w przypadku stawów karpiowych, o ile średnioroczny przyrost masy ryb w
poszczególnych latach cyklu produkcyjnego nie przekracza 1500 kg z 1 ha
powierzchni użytkowej stawów
• w obiektach pstrągowych, pod warunkiem, że ilośd i rodzaj substancji w
nich zawartych nie przekroczy wartości ustalonych w warunkach
wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu wodnoprawnym

Prawo wodne
Mechanizm naliczania opłaty za wprowadzenie ścieków z chowu lub hodowli
ryb nie uległ zmianie i w przypadku stawów
• karpiowych - naliczany jest w postaci zryczałtowanej: za każde rozpoczęte
100 kg przyrostu masy ryb powyżej 1500 kg z ha, w danym roku cyklu
produkcyjnego
• pstrągowych - uzależniony jest od rodzaju substancji zawartych w ściekach,
ich ilości i rodzaju, przy czym w dalszym ciągu negocjowana jest wysokośd
jednostkowych stawek opłat za jeden kg substancji wprowadzanych ze
ściekami

Prawo wodne
W ustawie o rybactwie śródlądowym wprowadzona została możliwośd
przejęcia przez następcę prawnego praw i obowiązków uprawnionego do
rybactwa w obwodzie rybackim.
Art. 6e. 1. Następca prawny uprawnionego do rybactwa, któremu oddano w
użytkowanie obwód rybacki, posiadający kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe w zakresie rybactwa, określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 6d ust. 27, oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądowym na podstawie art. 27 w okresie ostatnich 3 lat, przejmuje prawa i
obowiązki wynikające z umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2.
2. Następca prawny, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie, nie
później jednak niż 2 miesiące po zaprzestaniu prowadzenia przez
dotychczasowego uprawnionego do rybactwa gospodarki rybackiej w danym
obwodzie rybackim, do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej
Paostwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o
dokonanie w umowie, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, zmian w zakresie
oznaczenia uprawnionego do rybactwa.";

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

