RYBOŁÓWSTWO
Aktualnie

Urząd ds. Rybołówstwa informuje!
Saksońska Ustawa o rybołówstwie (SächsFischG)
Saksońskie Rozporządzenie w sprawie rybołówstwa
(SächsFischVO)

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Informacje o regulacjach ustawowych dotyczących
trudnienia się rybołówstwem zgodnie z Saksońską Ustawą o
rybołówstwie (SächsFischG)
1. Struktura Saksońskiej Administracji Rybołówstwa
Zgodnie z § 30 (1) Saksońskiej Ustawy o rybołówstwie (SächsFischG)
w Saksonii istnieje dwustopniowy podział Administracji Rybołówstwa.
Urzędami ds. Rybołówstwa są: Saksońskie Ministerstwo Stanu ds.
Środowiska i Rolnictwa (Sächsisches Staatsministerium für Umwelt
und Landwirtschaft)
adres służbowy:
adres pocztowy:
internet:
telefon:
telefaks:

01097 Drezno, Wilhelm-Buck-Str. 2
01075 Drezno, PF 100 550
www.smul.sachsen.de
+49(0)351-564 66 65
+49(0)351-564 66 92

i Saksoński Krajowy Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii
(Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie),
którego Referat ds. Rybołówstwa zajmuje się zgodnie z §§ 30 (2), 31
wszystkimi zadaniami specjalistycznymi, władzy publicznej i
wykonawczymi, które wynikają z Saksońskiej Ustawy o rybołówstwie
(SächsFischG), łącznie z prowadzeniem systemu monitoringu, pomiaru
i oceny bioróżnorodności (obserwacja zasobów ryb).
Urząd w Königswartha – Centrala i urząd właściwy dla Okręgu
Rządowego w Dreźnie
adres służbowy:
02699 Königswartha, Gutsstr. 1
adres pocztowy:
02697 Königswartha, PF 1140
telefon:
+49(0)35931-296 10
telefaks:
+49(0)35931-296 11
Oddział w Köllitsch – właściwy dla Okręgu Rządowego w Lipsku
adres służbowy:
04886 Köllitsch, Am Park 3
telefon:
+49(0)34222-461 60
telefaks:
+49(0)34222-461 09
Oddział w Chemnitz –
Chemnitz
adres służbowy:
telefon:
telefaks:

właściwy dla Okręgu Rządowego w
09120 Chemnitz, Altchemnitzerstr. 41
+49(0)371-532 28 49
+49(0)371-532 18 19
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2. Obowiązek posiadania licencji do połowu ryb wg § 20
Saksońskiej Ustawy o rybołówstwie (SächsFischG)
Licencja do połowu ryb jest publiczno-prawnym zezwoleniem na
uprawianie rybołówstwa i potwierdza jej właścicielowi posiadanie
koniecznej do uprawiania rybołówstwa minimalnej wiedzy w zakresie
obchodzenia się z żywym stworzeniem, jakim jest ryba, i prawidłowego
zachowania się w środowisku przyrodniczym, a także uiszczenie
podatku rybackiego. W Wolnym Kraju Związkowym Saksonia do
uprawiania wszelkiego rodzaju rybołówstwa i nabycia zezwoleń na
łowienie ryb - co nie dotyczy pomocników rybackich - konieczne jest
posiadanie wystawionej na konkretną osobę licencji do połowu ryb.
Licencje do połowu ryb wystawiane są na pisemny lub elektroniczny
wniosek wyłącznie przez Saksoński Urząd Krajowy ds. Rybołówstwa.
Młodzieżowe licencje do połowu mogą - na życzenie wnioskodawcy zostać wydane z ważnością do siedmiu lat, a w pozostałych
wypadkach ze zmienną ważnością, bądź też ważnością na całe życie.
Młodzieżowa licencja do połowu traci ważność w momencie
ukończenia przez jej właściciela 16-tego roku życia!
Osoby posiadające swoje główne miejsce zamieszkania w Wolnym
Kraju Związkowym Saksonii obowiązane są do posiadania licencji do
połowu wydanej przez Saksoński Urząd ds. Rybołówstwa.
Z wyjątkiem młodzieżowych licencji do połowu bezwzględnym
warunkiem otrzymania licencji jest wykazanie się przez wnioskodawcę
wiedzą z zakresu rybołówstwa.
Potwierdzeniem wiedzy z zakresu rybołówstwa jest pomyślne zdanie
egzaminu z zakresu rybołówstwa.
W
przypadku
osób,
które
mogą
udokumentować
swoją
niepełnosprawność, względnie osób, posiadających główne miejsce
zamieszkania poza obszarem obowiązywania ustawy zasadniczej,
możliwe jest wystawienie specjalnych i gościnnych licencji do połowu
ryb.
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3. Egzamin z zakresu rybołówstwa wg § 21 Saksońskiej Ustawy o
rybołówstwie (SächsFischG)
Egzamin z zakresu rybołówstwa przeprowadzany jest na drodze
elektronicznej przez Urząd ds. Rybołówstwa w miejscu właściwym dla
miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w 30-godzinnym
kursie przygotowawczym. Prowadzą go kierownicy kursów, którzy są
zarejestrowani w Urzędzie ds. Rybołówstwa.
Zgłoszenie na kurs odbywa się u danego kierownika kursu. Informacji
na ten temat udziela Urząd ds. Rybołówstwa.
Egzamin z zakresu rybołówstwa obejmuje 60 pytań z następujących
bloków tematycznych: ogólne i szczególne zagadnienia nauki o rybach,
hydrologia, nauka o przyborach rybackich i wędkarskich oraz
ustawodawstwo. Na pytania musi się odpowiedzieć w ciągu 90 minut
na zasadzie wyboru prawidłowej odpowiedzi. Pomyślne zdanie
egzaminu potwierdzane jest urzędowym i ważnym na całe życie
świadectwem egzaminacyjnym, będącym dowodem rzeczoznawstwa i
uprawnieniem do uzyskania licencji do połowu ryb.
Egzaminu z zakresu rybołówstwa nie muszą składać rybacy i osoby,
które ukończyły wyższe szkoły na kierunku rybołówstwa, lub zdały
egzamin równoważny saksońskiemu egzaminowi z zakresu
rybołówstwa bądź też osoby, posiadające licencję do połowu ryb
uzyskaną w innym kraju związkowym, której zdobycie podlegało
obowiązkowi zdania egzaminu z tego zakresu.
Oprócz tego Urząd ds. Rybołówstwa może zwolnić od złożenia
egzaminu osoby, które w inny sposób udokumentują swoje
kompetencje fachowe.
4. Zakres i sytuacja prawodawstwa w zakresie rybołówstwa
Prawo do uprawiania rybołówstwa obejmuje prawo do zakładania
przyrządów rybackich, łowienia, przywłaszczania i zabijania dziko
żyjących, nie będących niczyją własnością ryb (łącznie z ich ikrą,
minogami i ich larwami, dziesięcionogami i małżami), a także
obowiązek ich ochrony i prawo do pobierania pokarmu zwierzęcego dla
ryb.
Prawodawstwo w zakresie rybołówstwa jest nierozłącznie związane z
własnością nieruchomości gruntowej z akwenem wodnym. Z wyjątkiem
rzadkich, obciążających nieruchomość gruntową, podlegających
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wpisowi do rejestru i tym samym obowiązkowi ustalenia stosunku
prawnego, odrębnych praw w zakresie rybołówstwa, prawo do
uprawiania rybołówstwa przysługuje - bez dodatkowego urzędowego
potwierdzenia - właścicielowi nieruchomości gruntowej z akwenem
wodnym, jako prawo własności w zakresie rybołówstwa.
W zagospodarowanych założeniach rybnych i przeznaczonych do
hodowli ryb, a zwłaszcza w zagospodarowanych stawach rybnych, ryby
są prywatną własnością podmiotu zagospodarowującego. Definicja
prawa w zakresie rybołówstwa nie znajduje zastosowania w tych
założeniach.
5. Przenoszenie prawa do uprawiania rybołówstwa poprzez
umowy dzierżawy i umowy zezwolenia
Uprawniony do trudnienia się rybołówstwem może przenieść swoje
prawo do uprawiania rybołówstwa albo zupełnie i niepodzielnie na
osobę trzecią poprzez zawarcie umowy dzierżawy akwenu dla celów
rybołówstwa lub też częściowo i na czas ograniczony poprzez zawarcie
umowy zezwolenia na połów ryb przy pomocy wędki ręcznej, łowienie
ryb na przynętę podrywką lub pobór pokarmu zwierzęcego dla ryb.
Umowy dzierżawy akwenu dla celów rybołówstwa podlegają
ustawowym wymaganiom minimalnym zgodnie z §§ 16, 17 Saksońskiej
Ustawy o rybołówstwie (SächsFischG). Zawarcie, zmiana i
przedwczesne wypowiedzenie umowy dzierżawy muszą być przez
dzierżawcę niezwłocznie zgłaszane w Urzędzie ds. Rybołówstwa. W
tym celu należy przedłożyć:
w przypadku zawarcia i zmiany umowy - zupełną umowę dzierżawy
wraz ze wszystkimi załącznikami i plan ochrony dzierżawionych
akwenów wodnych, a także kopię licencji do połowu ryb, o ile
dzierżawca jest osobą fizyczną,
w przypadku przedwczesnego zakończenia - kopię pisma o
zakończeniu.
Umowa dzierżawy jest przez Urząd ds. Rybołówstwa pisemnie
potwierdzana bądź też kwestionowana w przypadku naruszenia
Saksońskiej Ustawy o rybołówstwie (SächsFischG). Zakwestionowana
umowa dzierżawy musi być odpowiednio do decyzji kwestionującej
zmieniona i na nowo przedłożona w ustalonym terminie.
Bez zgłoszenia i potwierdzenia umowy dzierżawy przez Urząd ds.
Rybołówstwa prawo do uprawiania rybołówstwa nie przechodzi na
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dzierżawcę. Dzierżawca nie jest uprawniony ani do samodzielnego
uprawiania rybołówstwa, ani do wydawania kart zezwalających na
rzecz osób trzecich.
Oddanie w poddzierżawę podlega tym samym ustawowym
postanowieniom.
Umowy dzierżawy dotyczące zagospodarowanych założeń rybnych i
przeznaczonych do hodowli ryb podlegają również obowiązkowi
zgłoszenia, ale w ramach uregulowań specjalnych.
Umowy zezwolenia (uprawnienia do wędkarstwa) mogą być wydawane
przez osobę uprawnioną do uprawiania rybołówstwa (przez samego
uprawnionego do trudnienia się rybołówstwem lub dzierżawcę) na
rzecz osób, które muszą posiadać licencję do połowu ryb. Obowiązek
posiadania licencji do połowu ryb jest koniecznym warunkiem również
do wydawania zezwolenia na połów ryb w zagospodarowanych
założeniach rybnych i przeznaczonych do hodowli ryb. Uprawnienia
wędkarskie nie podlegają żadnej regulacji odnośnie ich zgłoszenia i
potwierdzenia przez Urząd ds. Rybołówstwa.
6. Kara w przypadku naruszeń postanowień z zakresu prawa
połowu ryb
Naruszenie postanowień z zakresu prawa połowu ryb, jak:
niezgłoszenie wydzierżawienia prawa do połowu ryb, uprawianie
rybołówstwa bez posiadania lub noszenia przy sobie ważnej licencji do
połowu ryb i/lub bez posiadania i noszenia przy sobie ważnego
zezwolenia na połów, naruszenie okresów i minimalnych wymiarów
ochronnych, kradzież ryb, kłusownictwo rybne itd. mogą zostać
ukarane - jako wykroczenia - karą grzywny, lub - jako czyny karalne karą grzywny bądź karą pozbawienia wolności.
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Impressum
Wydawca:
Saksoński Urząd Krajowy ds. Środowiska,
Rolnictwa i Geologii
(Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie)
Pillnitzer Platz 3, 01326 Drezno
Internet:

www.smul.sachsen.de/lfulg

Redakcja:
Saksoński Urząd Krajowy ds. Środowiska,
Rolnictwa i Geologii
(Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie)
Oddział 9 (Produkcja Zwierzęca)
Volker George
telefon: +49(0)35931-296 – 10
telefaks: +49(0)35931-296 – 11
E-Mail: Volker.George@smul.sachsen.de
Zakończenie redakcji:

kwiecień 2009 r.

Oprawa graficzna:

LfULG

Adres składania zamówień:
Saksoński
Urząd
Krajowy
ds.
Środowiska, Rolnictwa i Geologii
(Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie)
Oddział 9 (Produkcja Zwierzęca)
Bärbel Schlotze
telefon: +49(0)35931-296 – 10
telefaks: +49(0)35931-296 – 11
E-Mail: Bearbel.Schlotze@smul.sachsen.de

Dla wszystkich podanych adresów mailowych obowiązuje:
Bez dostępu do elektronicznie sygnowanych, jak i zaszyfrowanych
dokumentów elektronicznych.
Wskazówka dotycząca dystrybucji - Niniejsza broszura informacyjna
została wydana przez Rząd Saksoński w ramach pracy PR. Nie wolno
jej wykorzystywać ani przez partie, ani przez pomocniczy personel
wyborczy na cele kampanii wyborczej. Dotyczy to wszelkiego rodzaju
wyborów.
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