
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2016 r. 

Poz. 1183 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1) 

z dnia 20 lipca 2016 r. 

w sprawie obszarów, w odniesieniu do których organizacje producentów mogą występować o uznanie 

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1970) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa następujące obszary, w odniesieniu do których organizacje producentów mogą występo-
wać o uznanie: 

1) w przypadku organizacji producentów sektora rybołówstwa: 

a) województwo pomorskie, z wyłączeniem obszaru Zalewu Wiślanego, 

b) województwo zachodniopomorskie, z wyłączeniem obszaru Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego i je-
ziora Dąbie, 

c) Zalew Wiślany, 

d) Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński i jezioro Dąbie, 

e) port lub przystań rybacka, w których w roku połowowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek 
o uznanie organizacji producentów, wyładowano co najmniej 20% całkowitych wyładunków w polskich portach 
i przystaniach rybackich w tym roku połowowym – na podstawie danych dotyczących wyładunków potwierdzo-
nych przez Centrum Monitorowania Rybołówstwa, stanowiące ośrodek monitorowania rybołówstwa, o którym 
mowa w art. 9 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny 
system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego roz-
porządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, 
(WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) 
nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz 
(WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), 

f) obszar, na którym są prowadzone połowy dalekomorskie; 

2) w przypadku organizacji producentów sektora akwakultury, której członkowie prowadzą: 

a) chów lub hodowlę karpia, pstrąga albo innego gatunku ryb lub grup gatunków ryb w powierzchniowych wodach 
śródlądowych, w wodach znajdujących się w urządzeniach wodnych oraz w obiektach przeznaczonych do chowu 
lub hodowli ryb – cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do produkcji karpia, pstrąga albo innego 
gatunku ryb lub grup gatunków ryb, na każdym etapie ich rozwoju, 

                                                           
1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gos- 
podarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091). 
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b) połowy ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych – cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu 

do grup gatunków ryb 

– przy czym wielkość zbywanej produkcji danego gatunku lub grup gatunków ryb oraz wielkość połowów danych 
grup gatunków ryb ustala się na podstawie danych dotyczących sprzedaży zawartych w badaniach statystycznych sta-
tystyki publicznej, o których mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok połowowy poprzedzający rok złoże-
nia wniosku o uznanie organizacji producentów, potwierdzonych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stani-
sława Sakowicza w Olsztynie. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. 

w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów (Dz. U. poz. 1365), które traci moc z dniem wejścia w życie ni-
niejszego rozporządzenia zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego 
(Dz. U. poz. 1267). 




