Załącznik nr 7 – Wzór umowy użytkowania obwodu rybackiego.

Umowa użytkowania obwodu rybackiego nr …………………………..…………

zawarta w dniu ............................ r. w ………………………………… pomiędzy:
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616, REGON: 368302575, reprezentowanym
przez:
……………………………………………………………………………………………………., działającego/działającą
na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………………………, nr ……………………………….,
zwanym dalej „PGW WP”,
a
……..…………………………………………….
zamieszkałym/ą…………………………………………………………………,

posiadającym/cą

PESEL:

……………….…………., NIP: …………..…...……..………, legitymującym się dowodem osobistym: seria
…..…. nr ……………………,
zwanym dalej „Użytkownikiem”,

lub
………………………………………………… z siedzibą: ……………………………………………………………..,
posiadającym numer KRS …………….…………., NIP …………….…………., REGON …………….………….,
reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Użytkownikiem”,
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wyłonionym w postępowaniu konkursowym ogłoszonym w dniu ………………….. r., zgodnie
z ofertą z dnia ………………………….. r.,

o następującej treści:

§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest obwód rybacki ……………………………………………………………………
2. PGW WP, na podstawie art. ………………………… ustawy ……………………………… (Dz. U. z
………………………………………………..) oraz przeprowadzonego ………………….., oddaje w
użytkowanie na zasadach określonych w niniejszej umowie obwód rybacki
……………………………………………….., ustanowiony rozporządzeniem …………………………………
z dnia …………………………………….. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na
publicznych

śródlądowych

wodach

powierzchniowych

płynących

(Dz.

Urz.

………………………), obejmujący wody:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
a Użytkownik obwód ten przyjmuje na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3. Powierzchnia wód zasadniczego obwodu rybackiego opisana w operacie rybackim
wynosi ……………………………….. ha.
4. W związku z podpisaniem umowy użytkowania obwodu rybackiego, Użytkownik obwodu
rybackiego jest zobowiązany do przystąpienia do programu „Opłata Krajowa”
wprowadzonego i koordynowanego przez PGW WP. Obowiązek ten dotyczy obwodów
rybackich na których planowana jest gospodarka rybacko-wędkarska lub tylko
gospodarka wędkarska.
5. Wysokość opłaty za zezwolenie na wędkowanie w programie „Opłata Krajowa” ustala
Prezes PGW WP zarządzeniem, które ukaże się do dnia 1 października roku
poprzedzającego rok obowiązywania wysokości opłaty.
6. Użytkownik obwodu rybackiego ma obowiązek podania do publicznej wiadomości
terminu przeprowadzenia zarybiania, powiadomienia Państwowej Straży Rybackiej,
Społecznej Straży Rybackiej, jak również wprowadzenia co najmniej 5-dniowego zakazu
odłowów gospodarczych i amatorskiego połowu ryb. Co najmniej 5-dniowy zakaz
odłowów gospodarczych i amatorskiego połowu ryb nie dotyczy wylęgu i wylęgu
żerującego.
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7. Wystąpienie z programu „Opłata Krajowa” skutkować będzie

wypowiedzeniem

niniejszej umowy przez PGW WP bez zachowania terminu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie niniejszej umowy przez PGW WP na tej podstawie nie powoduje
odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Użytkownika.

§ 2.
1. Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje na okres ………………….. lat, tj. od
dnia ………………………r. do dnia …………………………r.
2. Przekazanie obwodu rybackiego nastąpi na podstawie protokołu przekazania do
użytkowania zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3.
1. Za prawo użytkowania obwodu rybackiego, o którym mowa w § 1, Użytkownik
zobowiązany

jest

płacić

PGW

WP

opłatę

roczną

…………………………………...
2. Stawka opłaty rocznej, zgodnie z przedłożoną ofertą/wnioskiem, wynosi równowartość
………………………………. dt żyta za 1 hektar. Zmiana średniej ceny skupu żyta oraz stawki
podatku VAT nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik będzie uiszczał z góry,
każdorazowo na podstawie faktury wystawionej przez PGW WP, w terminie 21 dni
od dnia jej wystawienia. W opłatę wliczona jest stawka podatku VAT obowiązująca
zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Użytkownik
zobowiązuje się do zapłaty należności na rachunek bankowy PGW WP wskazany na
fakturze.
4. Wysokość opłaty rocznej, w każdym kolejnym roku obowiązywania niniejszej umowy,
będzie uzależniona od średniej ceny skupu 1 (słownie: jednej) dt żyta ustalonej na
podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie
do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
§ 4.
Formy zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy stosowane przez PGW
WP:
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I. ZABEZPIECZENIE W FORMIE WEKSLA IN BLANCO (wzór zapisu)
1. Użytkownik w celu zabezpieczenia zapłaty wszystkich należności pieniężnych składających
się na opłatę roczną, o której mowa w § 3, oraz zabezpieczenia corocznych nakładów
rzeczowo-finansowych na zarybienia oraz za dodatkowy wyznaczony przez PGW WP
30-dniowy termin do zapłaty zaległości, o którym mowa w § 13 ust. 3, składa w dniu
podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie w formie dwóch weksli in blanco
opatrzonych klauzulą bez protestu z poręczeniem wekslowym. Wraz z wekslami
Użytkownik składa pisemne oświadczenie obejmujące zgodę na udzielenie przez
współmałżonka poręczenia zobowiązania wekslowego in blanco lub informację
o niepozostawaniu w związku małżeńskim lub o niepozostawaniu we wspólności
majątkowej małżeńskiej.
2. PGW WP może wypełnić każdy z weksli w stosownym czasie, wpisując sumę
odpowiadającą zadłużeniu Użytkownika na dzień wypełnienia weksla i opatrzyć weksel
terminem zapłaty według swojego uznania oraz dochodzić zapłaty z zabezpieczenia
określonego w ust. 1 powyżej w przypadku:
a. nieuiszczenia opłaty rocznej w terminie określonym w § 3 ust. 3 w wysokości kwoty
opłaty rocznej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 2 i 4 niniejszej umowy, po upływie
dodatkowego wyznaczonego przez PGW WP 30-dniowego terminu do zapłaty
zaległości, o którym mowa w § 13 ust. 3 lub
b. niedokonywania

corocznych

nakładów

rzeczowo-finansowych

na

zarybienia

określonych w § 6 ust. 2;
c.

naliczenia kary umownej z tytułu niewywiązywania się z dokonywania corocznych
deklarowanych nakładów rzeczowo-finansowych określonych w załączniku nr 3
do niniejszej umowy, naliczanej zgodnie z § 6 ust. 3, do wysokości deklarowanych
nakładów rzeczowo – finansowych. W przypadku gdy wysokość kary umownej
osiągnie poziom wartości corocznych deklarowanych nakładów rzeczowo –
finansowych PGW WP zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy
bez zachowania terminu wypowiedzenia. W przypadku, gdy wysokość szkody
poniesionej przez PGW WP przewyższy wysokość naliczonej kary umownej, PGW WP
może żądać od Użytkownika obwodu rybackiego odszkodowania na zasadach
ogólnych określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
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3.

Żądanie zapłaty kary umownej, o którym mowa w ust. 2 powyżej, kierowane będzie
do Użytkownika w formie pisemnej, a ponadto zawierać będzie:
a. określenie obowiązku, którego nie wykonano;
b. stwierdzony okres niewykonywania tego obowiązku;
c. wezwanie do niezwłocznego zaniechania naruszenia umowy polegającego
na niewywiązywaniu się z obowiązku, o którym mowa w lit. a. powyżej.

II. ZABEZPIECZENIE W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI W
TRYBIE ART. 777 K.P.C. (wzór zapisu)
1. Użytkownik w celu zabezpieczenia zapłaty wszystkich należności pieniężnych
składających się na opłatę roczną, o której mowa w § 3, oraz zabezpieczenia corocznych
nakładów rzeczowo-finansowych na zarybienia oraz za dodatkowy wyznaczony przez
PGW WP 30-dniowy termin do zapłaty zaległości, o którym mowa w § 13 ust. 3, składa
oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1
pkt 5 k.p.c. obejmujący obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości …………….. zł
(słownie: …………………………..) i w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania aktu
notarialnego dostarcza do PGW WP to oświadczenie.
2. PGW WP ma prawo wystąpić o nadanie aktowi, o którym mowa w ust. 1, klauzuli
wykonalności w przypadku:
a. nieuiszczenia opłaty rocznej w terminie określonym w § 3 ust. 3 w wysokości kwoty
opłaty rocznej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 2 i 4 niniejszej umowy, po upływie
dodatkowego wyznaczonego przez PGW WP 30-dniowego terminu do zapłaty
zaległości, o którym mowa w § 13 ust. 3 lub
b. niedokonywania

corocznych

nakładów

rzeczowo-finansowych

na

zarybienia

określonych w § 6 ust.2;
c. naliczenia kary umownej z tytułu niewywiązywania się z dokonywania corocznych
deklarowanych nakładów rzeczowo-finansowych określonych w załączniku nr 3 do
niniejszej umowy, naliczanej zgodnie z § 6 ust. 3, do wysokości deklarowanych
nakładów rzeczowo – finansowych. W przypadku gdy wysokość kary umownej
osiągnie poziom wartości corocznych deklarowanych nakładów rzeczowo –
finansowych PGW WP zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy
bez zachowania terminu wypowiedzenia. W przypadku, gdy wysokość szkody
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poniesionej przez PGW WP przewyższy wysokość naliczonej kary umownej, PGW WP
może żądać od Użytkownika obwodu rybackiego odszkodowania na zasadach
ogólnych określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
3. Żądanie zapłaty kary umownej, o którym mowa w ust. 2 powyżej, kierowane będzie
do Użytkownika w formie pisemnej, a ponadto zawierać będzie:
a. określenie obowiązku, którego nie wykonano;
b. stwierdzony okres niewykonywania tego obowiązku;
c. wezwanie do niezwłocznego zaniechania naruszenia umowy polegającego
na niewywiązywaniu się z obowiązku, o którym mowa w lit. a. powyżej.
4. W przypadku wzrostu wysokości opłaty rocznej z uwagi na wzrost średniej ceny skupu
1 (jednej) dt żyta ustalonej na

podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, Użytkownik, na wezwanie PGW WP, zobowiązany jest do odpowiedniego
zwiększenia zabezpieczenia przedmiotowej opłaty albo do złożenia zabezpieczenia
w innej formie niż dotychczas.

III. ZABEZPIECZENIA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO O USTANOWIENIE HIPOTEKI
(wzór zapisu)
1. Użytkownik w celu zabezpieczenia zapłaty wszystkich należności pieniężnych
składających się na opłatę roczną, o której mowa § 3, oraz zabezpieczenia corocznych
nakładów rzeczowo-finansowych na zarybienia oraz za dodatkowy wyznaczony przez
PGW WP 30-dniowy termin zapłaty zaległości, o którym mowa w § 13 ust. 3, składa
zabezpieczenie przedmiotowej umowy w formie hipoteki kaucyjnej do kwoty …………… zł
(słownie: …………………………..) na nieruchomości o numerze …….….., obręb ewidencyjny
……………, gmina ……………., powiat ……..…., dla której prowadzona jest księga wieczysta
przez Sąd Rejonowy w …………… …….. Wydział ………………………………..o numerze
……………………………. .
2. Użytkownik w celu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia określonego w ust. 1
dostarcza do PGW WP wymienione dokumenty:
a. akt notarialny o ustanowieniu na rzecz PGW WP hipoteki kaucyjnej do kwoty ………….
zł na nieruchomości opisanej w ust. 1 w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania
aktu notarialnego,
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b. odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości opisanej w ust. 1 powyżej, w terminie
7 dni roboczych od dnia otrzymania prawomocnego postanowienia o wpisie hipoteki
przez właściwy sąd rejonowy w księdze wieczystej.
3. PGW WP może dochodzić swej wierzytelności z nieruchomości opisanej w ust. 1
w przypadku:
a. nieuiszczenia opłaty rocznej w terminie określonym w § 3 ust. 3 w wysokości kwoty
opłaty rocznej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 2 i 4 niniejszej umowy, po upływie
dodatkowego wyznaczonego przez PGW WP 30-dniowego terminu do zapłaty
zaległości, o którym mowa w § 13 ust. 3 lub
b. niedokonywania

corocznych

nakładów

rzeczowo-finansowych

na

zarybienia

określonych w § 6 pkt 2;
c. naliczenia kary umownej z tytułu niewywiązywania się z dokonywania corocznych
deklarowanych nakładów rzeczowo-finansowych określonych w załączniku nr 3
do umowy, naliczanej zgodnie z § 6 ust. 3 do wysokości deklarowanych nakładów
rzeczowo-finansowych. W przypadku gdy wysokość kary umownej osiągnie poziom
wartości corocznych deklarowanych nakładów rzeczowo – finansowych PGW WP
zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez PGW WP
przewyższy wysokość naliczonej kary umownej, PGW WP może żądać od
Użytkownika obwodu rybackiego odszkodowania na zasadach ogólnych określonych
w przepisach kodeksu cywilnego.
4.

Żądanie zapłaty kary umownej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, kierowane będzie
do Użytkownika w formie pisemnej, a ponadto zawierać będzie:
a. określenie obowiązku, którego nie wykonano;
b. stwierdzony okres niewykonywania tego obowiązku;
c. wezwanie do niezwłocznego zaniechania naruszenia umowy polegającego
na niewywiązywaniu się z obowiązku, o którym mowa w lit. a. powyżej.

5.

W przypadku wzrostu wysokości opłaty rocznej z uwagi na wzrost, średniej ceny skupu
1 (słownie: jednej) dt żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” Użytkownik, na wezwanie PGW WP, zobowiązany jest do
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odpowiedniego zwiększenia zabezpieczenia przedmiotowej opłaty albo do złożenia
zabezpieczenia w innej formie niż dotychczas.

IV. ZABEZPIECZENIE W FORMIE ZABLOKOWANIA NA RACHUNKU BANKOWYM NA RZECZ
PGW WP ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (wzór zapisu)
1. Użytkownik w celu zabezpieczenia zapłaty wszystkich należności pieniężnych
składających się na opłatę roczną, o której mowa w § 3, zabezpieczenia corocznych
nakładów rzeczowo-finansowych na zarybienia oraz za dodatkowy wyznaczony przez
PGW WP 30-dniowy termin do zapłaty zaległości, o którym mowa w § 13 ust. 3, składa
zabezpieczenie przedmiotowej umowy w formie blokady na rachunku bankowym na
rzecz PGW WP środków pieniężnych w wysokości ………………..…… zł (słownie:
…………………………..).
2. Użytkownik w celu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia określonego w ust. 1 dostarcza
do PGW WP niżej wymienione dokumenty w terminie 7 dni roboczych:
a. oryginał dokumentu potwierdzającego zablokowanie przez Użytkownika na rachunku
bankowym na rzecz PGW WP środków pieniężnych w wysokości ………………..…… zł;
b. upoważnienie PGW WP do wypłaty zablokowanych na rachunku bankowym środków
pieniężnych w przypadku niewywiązywania się przez Użytkownika z corocznych
nakładów rzeczowo-finansowych na zarybienia lub nieuiszczania opłaty rocznej.
3. PGW WP może dochodzić swej należności z zabezpieczenia określonego w ust. 1
w przypadku:
a. nieuiszczenia opłaty rocznej, w terminie określonym w § 3 ust. 3 w wysokości kwoty
opłaty rocznej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 2 i 4 niniejszej umowy, po upływie
dodatkowego wyznaczonego przez PGW WP 30-dniowego terminu do zapłaty
zaległości, o którym mowa w § 13 ust. 3 lub
b. niedokonywania

corocznych nakładów

rzeczowo-finansowych na zarybienia,

określonych w § 6 ust.2;
c. naliczenia kary umownej z tytułu niewywiązywania się z dokonywania corocznych
deklarowanych nakładów rzeczowo-finansowych określonych w załączniku nr 3
do umowy, naliczanej zgodnie z § 6 ust. 3 do wysokości deklarowanych nakładów
rzeczowo-finansowych. W przypadku gdy wysokość kary umownej osiągnie poziom
wartości corocznych deklarowanych nakładów rzeczowo – finansowych PGW WP
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zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez PGW WP
przewyższy wysokość naliczonej kary umownej, PGW WP może żądać od
Użytkownika obwodu rybackiego odszkodowania na zasadach ogólnych określonych
w przepisach kodeksu cywilnego.
4. Żądanie zapłaty kary umownej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, kierowane będzie
do Użytkownika w formie pisemnej, a ponadto zawierać będzie:
a. określenie obowiązku, którego nie wykonano;
b. stwierdzony okres niewykonywania tego obowiązku;
c. wezwanie do niezwłocznego zaniechania naruszenia umowy polegającego
na niewywiązywaniu się z obowiązku, o którym mowa w lit. a. powyżej.

5. W przypadku wzrostu wysokości opłaty rocznej z uwagi na wzrost średniej ceny skupu
1 (słownie: jednej) dt żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, Użytkownik, na wezwanie PGW WP, zobowiązany jest do odpowiedniego
zwiększenia zabezpieczenia przedmiotowej opłaty albo do złożenia zabezpieczenia
w innej formie niż dotychczas.
§5
Prawo rybackiego użytkowania obwodu rybackiego na podstawie niniejszej umowy nie
upoważnia Użytkownika do oddania całego lub części obwodu w posiadanie zależne
osobom trzecim.
§6
1. Użytkownik zobowiązany jest do użytkowania obwodu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 883), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), dobrą praktyką rybacką oraz
zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej,
2. Użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia na terenie całego obwodu racjonalnej
gospodarki zgodnie z przedłożonym operatem rybackim stanowiącym załącznik nr 2
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do niniejszej umowy, w szczególności poprzez coroczne zarybianie wód obwodu
materiałem

zarybieniowym

w

ilościach,

sortymencie,

gatunkach

wskazanych

w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.
3. W przypadku niezrealizowania obowiązków, o których mowa w ust. 2, Użytkownik
zobowiązany jest zapłacić karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/365
wartości nakładów rzeczowo-finansowych określonych w załączniku nr 3 do niniejszej
umowy. Naliczenie kary umownej nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania
deklarowanych nakładów rzeczowo finansowych na zarybianie.
4. Użytkownik obwodu zobowiązany jest:
a. do prowadzenia dokumentacji rybackiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz do jej udostępniania na każde żądanie PGW WP;
b. do posiadania dokumentu potwierdzającego nabycie materiału zarybieniowego
w ilościach, sortymencie, gatunkach oraz wadze;
c. do przekazywania danych, w tym w szczególności ksiąg gospodarczych, protokołów
zarybień i odłowów, zestawień rocznych, świadectw zdrowotnych materiału
zarybieniowego do PGW WP na temat prowadzonej gospodarki rybackiej
w obwodzie w terminie do 15 kwietnia roku następującego po roku, którego
przekazywane dane dotyczą,;
d. do

niezwłocznego

powiadamiania

właściwych

organów

o

zauważonych

zanieczyszczeniach wód użytkowanego obwodu, jak też wszelkich działaniach
mogących niekorzystnie zmieniać warunki środowiskowe, a nadto do występowania
do organów ścigania w przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia
przepisów, w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 883), ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz
zobowiązuje się do używania przedmiotu umowy stosownie do ograniczeń
i obowiązków wynikających z tych przepisów;
e. uiszczenia na rzecz PGW WP należnej kwoty wynikającej z niezrealizowanych
zarybień, o których mowa w ust. 2 powyżej, w przypadku rozwiązania niniejszej
umowy;
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f. do pisemnego informowania PGW WP o każdej zmianie adresu, pod rygorem
uznania za skuteczne doręczenie korespondencji pod adres znany PGW WP w chwili
zawarcia niniejszej umowy.
5. Nadto Użytkownik zobowiązany jest:
a. do każdorazowego pisemnego albo za pomocą poczty elektronicznej i dokumentowej,
powiadamiania PGW WP, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem,
a w przypadku szczupaka, sandacza, siei i sielawy, z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem, o planowanym dniu, godzinie, miejscu zarybiania wód obwodu
rybackiego i numerze kontaktowym do osoby dokonującej zarybiania, przy czym
zarybiania winny odbywać się w dni powszednie o takiej porze, która umożliwi
prawidłową kontrolę zarybień w dobrej widoczności, chyba że indywidualne
okoliczności – uzgodnione wcześniej z PGW WP – uzasadniać będą odstępstwo
od tego/tych warunków;
b. do udostępniania wód obwodu rybackiego do celów badań naukowych oraz
przekazywania danych o wynikach prowadzonej gospodarki rybackiej – na zasadach
określonych odrębnie;
c. do współdziałania z innymi użytkownikami obwodów rybackich oraz budowli
hydrotechnicznych w celu ochrony i ułatwień migracji ryb wędrownych;
d. do opracowania nowego operatu rybackiego oraz przedłożenia go PGW WP wraz
z wymaganą opinią przed upływem terminu ważności dotychczasowego operatu
rybackiego;
e. do nieustawiania sieci na szlaku żeglownym poza przypadkami uzyskania zezwolenia
starosty wynikającego z art. 17a ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 883);
f. [….]
§ 7.
1. PGW WP zastrzega sobie lub upoważnionej przez siebie osobie prawo wstępu na teren
obwodu

rybackiego

celem

skontrolowania

przestrzegania

przez

Użytkownika

postanowień niniejszej umowy po zawiadomieniu Użytkownika, w tym prawo żądania
wyjaśnień i przedstawiania dokumentów.
2. W razie stwierdzenia naruszeń postanowień niniejszej umowy PGW WP przedstawi
Użytkownikowi pisemne uwagi w terminie do 14 dni roboczych od ostatniego dnia
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oględzin przedmiotu umowy. Użytkownik może złożyć pisemne wyjaśnienia w sprawie
przedstawionych uwag w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, pismo uważa się za skutecznie doręczone
zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo Pocztowe. W razie
nieuwzględnienia wyjaśnień przez PGW WP, Użytkownik niezwłocznie zastosuje się
do uwag, pod rygorem określonym w § 13 ust. 2.
§ 8.
Odpowiedzialność za szkody i obowiązek pokrycia kosztów szkody wyrządzonej przez
Użytkownika, do której naprawienia zostało zobowiązane PGW WP, obciąża Użytkownika.
§ 9.
1. Korzystanie z wód do celów rybackich nie może powodować szkód w budowlach
regulacyjnych i innych urządzeniach wodnych na brzegach rzek i gruntach międzywala.
2. Użytkownik jest obowiązany do umożliwienia PGW WP wykonania robót regulacyjnych
i utrzymaniowych.
§ 10.
Użytkownik oświadcza, że znane mu są ograniczenia związane z oddaniem bądź
planowanym oddaniem w użytkowanie gruntów pod wodami w obwodzie rybackim na cele
określone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233
z późn. zm.), a także wynikające z innych przepisów – w szczególności ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883).
§ 11.
1. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie niniejszej umowy prawo do realizacji
na gruntach pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa żadnych innych
przedsięwzięć niż opisane w niniejszej umowie.
2. PGW WP informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zabrania się grodzenia
nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości
mniejszej niż 1,5 metra od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania
przechodzenia przez ten obszar.
§ 12.
1. PGW WP informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości konieczność przekazania
do systemu informacyjnego gospodarowania wodami:
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a. w dniu podpisania umowy – kopii operatu rybackiego dla obwodu rybackiego
stanowiącego przedmiot niniejszej umowy wraz z pozytywną opinią wydaną przez
właściwy organ;
b. corocznie – zestawień rocznych dotyczących gospodarki rybackiej prowadzonej
w przedmiotowym obwodzie.
2. Użytkownik przyjmuje na siebie ryzyko gospodarcze związane ze skutkami wystąpienia
w obwodzie rybackim niekorzystnych gospodarczo zjawisk środowiskowych jak
i negatywnych dla obwodu rybackiego skutków działań osób trzecich i nie będzie z tego
tytułu dochodził od PGW WP żadnych roszczeń odszkodowawczych.
§ 13.
1. Za zgodą stron niniejsza umowa może być rozwiązana w każdym czasie.
2. PGW WP może w drodze pisemnego oświadczenia woli wypowiedzieć niniejszą umowę
przed upływem terminu, na jaki została zawarta, o ile stwierdzi naruszenie istotnych jej
postanowień przez Użytkownika, a w szczególności:
a. korzystania z przedmiotu użytkowania w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
lub niniejszą umową;
b. nieuiszczania opłaty za użytkowanie;
c. nierealizowania założeń zawartych w operacie rybackim;
d. nierealizowania zarybień zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy;
e. niedostarczenia zabezpieczeń zapłaty należności PGW WP, o których mowa
w niniejszej umowie;
f. niedostarczenia pozytywnie zaopiniowanego ważnego operatu rybackiego.
3. Jeżeli Użytkownik opóźni się z uiszczeniem opłaty rocznej, umowa może zostać
wypowiedziana przez PGW WP ze skutkiem natychmiastowym po bezskutecznym
upływie dodatkowego, wyznaczonego przez PGW WP 30-dniowego terminu zapłaty
zaległości.
4. Jeżeli nierealizowanie założeń, o których mowa w ust. 2 lit. c powyżej, jest następstwem
ograniczeń związanych z oddaniem w użytkowanie gruntów pod wodami obwodu
na cele określone w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), powstałych po dacie zawarcia umowy, Użytkownikowi
przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy.
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§ 14.
1. Z upływem okresu, na jaki została zawarta niniejsza umowa, Użytkownik zaprzestanie
prowadzenia gospodarki rybackiej w obwodzie.
2. Niezastosowanie się do obowiązku określonego w ust. 1, po bezskutecznym wezwaniu
przez PGW WP, skutkować będzie naliczaniem, opłaty w wysokości 20 000 PLN za każdy
dzień bezumownego korzystania z wód obwodu rybackiego. Jednocześnie Użytkownik
nie nabywa tytułu prawnego do dalszego użytkowania.
§ 15.

1. Zwrotne przekazanie obwodu przez Użytkownika nastąpi protokołem przekazania,
w terminie uzgodnionym przez strony, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty
wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

2. W przypadku uchylania się Użytkownika od przekazania obwodu w sposób określony
w ust. 1 powyżej, PGW WP może dokonać objęcia obwodu we własnym zakresie na koszt
Użytkownika.
§ 16.
KLAUZULA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy

95/46/WE

(ogólne

rozporządzenie

o ochronie

danych

osobowych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako:
PGW Wody Polskie).
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor
ochrony danych”.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
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a) w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań
na Pani/Pana

żądanie

przed

zawarciem

umowy

(art. 6

ust. 1

lit. b

Rozporządzenia);
b) jeżeli jest Pani/Pan wskazana/y jako reprezentant strony umowy lub jako
osoba odpowiedzialna za realizację umowy: w celu wynikającym z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Prawnie uzasadnionym interesem
realizowanym przez Administratora jest wykonanie umowy.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do kontroli
działalności Administratora lub

uprawnione do

uzyskania danych osobowych

na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty współpracujące
w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych na podstawie
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – Jednolity
Rzeczowy Wykaz Akt w PGW WP).
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo
do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana
dotyczących
– w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna:
art. 16 Rozporządzenia);
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dotyczących w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest
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prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę
trzecią (podstawa prawna: art. 21 Rozporządzenia).
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie

danych

osobowych

Pani/Pana

dotyczących

narusza

przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest
niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały profilowaniu.

§ 17.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Załączniki stanowią integralną cześć niniejszej umowy.
§ 18.
Dane osobowe, informacje dotyczące zabezpieczenia oraz nakładów rzeczowo-finansowych
zawarte w niniejszej umowie, a także informacje zawarte w załącznikach do niniejszej
umowy, mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym innym niż urzędom administracji
publicznej w celach statutowych lub objętych przepisami prawa, jeżeli Użytkownik wyrazi
pisemną zgodę na ich udostępnianie.
§ 19.
Niniejsza umowa jest / nie jest transakcją handlową w świetle przepisów art. 4 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893) zawartą z jednym z podmiotów wymienionych w
art. 2 tejże ustawy, do której stosuje się przepisy tejże ustawy, w tym dotyczące odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 7 wskazanej
ustawy w wysokości zgodnej z art. 4 pkt 3) oraz art. 11c wskazanej ustawy.

[lub gdy nie jest transakcją handlową]
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W przypadku nieterminowego wniesienia opłaty rocznej PGW WP ma prawo naliczania
odsetek za opóźnienie według maksymalnej dopuszczalnej stawki określonej na podstawie
art. 481 § 21 k.c.
§ 20.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących powstać na tle wykonywania
niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla RZGW PGW WP, który zawarł umowę
użytkowania obwodu rybackiego z użytkownikiem.

§ 21.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
PGW WP a jeden Użytkownik.

(1)
[podpis Oddającego w użytkowanie/właściciela]

(2)
[podpis Użytkownika]

PGW WP

UŻYTKOWNIK

Załączniki:
1.

Załącznik Nr 1 - Protokół przekazania obwodu rybackiego

2.

Załącznik Nr 2 - Operat rybacki wraz z pozytywną opinią

3.

Załącznik Nr 3 - Deklarowane coroczne nakłady rzeczowo-finansowe na zarybienia

obwodu rybackiego.
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