
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. 

Poz. 2010 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1) 

z dnia 6 grudnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich  
oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222 oraz 
z 2016 r. poz. 1948) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie 
wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa ko-
mercyjnego (Dz. U. poz. 1494) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Rybołówstwo komercyjne przy użyciu statków rybackich prowadzących połowy przy użyciu narzędzi po-
łowowych włóczonych lub ciągnionych prowadzi się: 

1) w odległości co najmniej: 

a) 6 Mm od brzegu – od zachodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej do południka 18°00 E, 

b) 3 Mm od brzegu – od południka 18°00 E do trawersu latarni morskiej w Jastarni od strony Morza Bałtyc-
kiego (54°42,01' N 18°40,9' E), 

c) 4 Mm od brzegu – od ujścia Wisły w rejonie Świbna do wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) na głębokościach większych niż 25 m – od trawersu latarni morskiej w Jastarni od strony Morza Bałtyckiego 
(54°42,01' N 18°40,9' E) do trawersu latarni morskiej w Helu od strony Morza Bałtyckiego (54° 36,0' N 18° 
48,8' E); 

3) na wschód od linii łączącej trawers latarni morskiej w Helu (54° 36,0' N 18° 48,8' E) z pławą ZS (54° 26,5' N 
18° 57,6' E) i głowicą wschodniego falochronu ujścia Wisły w rejonie Świbna (54° 21,7' N 18° 57,3' E).”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk 

                                                           
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  
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).  




