
UMOWA UZYTKOWANIA

obwodu rybackiego zbiornika wodnego Zalew Nadarzycki na rzece Pifawa - Nr 3

W dniu 4.03. 201 1 r. w Poznaniu, w wyniku przeprowadzonego w dniu 7.02.201 1 r. konkursu
ofert na oddanie w uzytkowanie obwodu rybackiego zbiornika wodnego Zalew Nadarzycki na
rzece Pitawa - Nr 3, pomî dzy:

Dyrektorem Regionalnego Zarza_du Gospodarki Wodnej z siedziba^ w Poznaniu, ul. Szewska
1, 61-760 Poznah (REGON 000079243, NIP 778-11-73-212), w osobie Dariusza
Krzyzahskiego, dziatajacego w imieniu i na rzecz Skarbu Pahstwa na podstawie
upowaznienia ustawowego okreslonego w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pozn. zm.), zwanej dalej ,,Prawem
wodnym" i decyzji Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2010 r., znak BDGk-120-
170/4/2711 3/1 Q/bp, o powotaniu na stanowisko dyrektora, zwanym dalej rowniez
,,Wlascicielem",
a
Towarzystwem Przyjaciof Piiawy, ul. Pole Biwakowe Zalewy Nadarzyckie, 78-449 Borne
Sulinowo (Regon 331446202, NIP 673-179-28-81) reprezentowanym przez:

1. Janusza Goianowskiego - Przewodnicza^cego Zarzajdu, zam. ul. 1-go Maja 34E/6,
78-200 Biatogard, legitymuja_cego si§ dowodem osobistym seria AAV 752382,
posiadajacego numer PESEL 49051 1 0201 9

2. Andrzeja Mrowk§ - z-ca Przewodnicza^cego Zarza^du, zam. ul. Chopina 8a/13, 78-449
Borne Sulinowo, legitymujapego si§ dowodem osobistym seria ANC 505771,
posiadajacego nr PESEL 65052506959

zwanym dalej ,,Uzytkownikiem",

zostata zawarta umowa o nast§puja_cej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest oddanie Uzytkownikowi w uzytkowanie obwodu rybackiego
zbiornika wodnego Zalew Nadarzycki na rzece Pitawa - Nr 3, wymienionego i opisanego
pod pozycjg. 380 zatapznika do rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarza_du
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia
obwodow rybackich (Dz. Urz. Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 10.05.2004 r.
Nr 32, poz.586)

2. Powierzchnia zasadniczego obwodu rybackiego, zgodnie z operatem rybackim, wynosi
202,72 ha.

§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres 20 lat, tj. od dnia 15.03.2011 r. do dnia 15.03.2031 r.
2. Przekazanie przedmiotu uzytkowania Uzytkownikowi nastapi na podstawie protokotu

zdawczo-odbiorczego w terminie do 1 5.03.201 1 r.

§3

1. Optet§ roczna^ za uzytkowanie przedmiotu umowy, stanowi rownowartosc pieni^zna
wynikaja^ca z iloczynu oferowanej stawki optaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu
rybackiego, wyrazonej w decytonach (dt) zyta, sredniej ceny skupu zyta za pierwsze trzy
kwartafy danego roku oraz powierzchni obwodu rybackiego.



2. Srednia_ cene_ skupu, o ktorej mowa w ust. 1, okresla komunikat Prezesa Glownego
Urz§du Statystycznego, oglaszany w Dzienniku Urz^dowym Rzeczypospolitej Polskiej
^Monitor Polski" w terminie 20 dni po uptywie trzeciego kwartalu.

3. Oplata roczna z tytulu uzytkowania obwodu rybackiego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1,
stanowi rownowartosc pieni^zna^ 30,41 dt zyta (0,15 dt/ha x 202,72 ha = 30,41 dt).

4. Oplata roczna, o ktorej mowa powyzej, platna be_dzie z dolu, w terminie do 20 lutego
nast^pnego roku, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wlasciciela

5. Oplata z tytulu uzytkowania obwodu rybackiego za okres 15III - XII 2011 roku ustalona
proporcjonalnie w stosunku do oplaty rocznej, stanowi rownowartosc pieni§zna 24,07 dt
zyta (30,41 dt zyta:12x9,5).

6. W przypadku nieterminowego regulowania naleznosci Uzytkownik zobowia_zany.jest do
zaplacenia odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

§ 4

1. Prawo uzytkowania jest niezbywalne.
2. Uzytkownik nie moze przedmiotu uzytkowania wydzierzawic, wynaja_c ani oddac w

uzyczenie, bez zgody Wlasciciela.
3. Z zakresu uzytkowania wylapza sie_ pobieranie z wod obwodu rybackiego innych

pozytkow niz ryb.

Uzytkownik zobowia_zuje si^ do:
1) terminowego regulowania oplaty rocznej, o ktorej mowa w § 3;
2) prowadzenia w obwodzie rybackim racjonalnej gospodarki rybackiej, w rozumieniu

ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie srodla^dowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz.
1471), zwanej daiej ,,ustawa_o rybactwie srodladowym", polegajapej na wykorzystywaniu
produkcyjnych mozliwosci wod, zgodnie z operatem rybackim, w sposob nienaruszajacy
interesow uprawnionych do rybactwa w tym sarnym dorzeczu, z zachowaniem zasobow
ryb w rownowadze biologicznej i na poziomie umozliwiajapym gospodarcze korzystanie z
nich przyszfym uprawnionym do rybactwa;

3) przestrzegania przepisow prawa, a w szczegolnosci: ustawy o rybactwie srodlajdowym,
Prawa wodnego, Prawa ochrony srodowiska oraz ustawy o ochronie przyrody, a takze
aktow wykonawczych wydanych na ich podstawie, oraz innych przepisow
administracyjnych, budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych, zwiajzanych z prawem
uzytkowania wod obwodu rybackiego;

4) realizowania nakladow rzeczowo-finansowych na zarybienia, okreslonych w ofercie
konkursowej, zestawionych w tabeli stanowia_cej zalapznik nr 1 do umowy;

5) powiadamiania Wlasciciela, z wyprzedzeniem co najmniej 7. dniowym, o terminie
zarybieh w obwodzie rybackim, oraz o terminie potowu ryb w przypadkach okreslonych w
§ 5 rozporza^dzenia, o ktorym mowa w pkt 6 - pismem lub poczta_ elektroniczna^ lub
faksem;

6) przekazywania Wlascicielowi, do dnia 15 kwietnia kazdego roku, kopii protokotow
zarybieri i polowow ryb, ksie_gi gospodarczej oraz zestawienia rocznego, o ktorych mowa
w rozporza_dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie
dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa (Dz. U. Nr 180, poz. 1766, z
pozn. zm.)> w szczegolnosci okreslaja^cych realizowanie nakladow rzeczowo —
tinansowych na zarybienia, a takze, na zajdanie Wlascicieia, innych dokumentow
zwia_zanych z korzystaniem z wod obwodu rybackiego;

7) udost^pniania wod obwodu rybackiego do celow naukowo-badawczych, na warunkach
uzgodnionych z jednostka, naukowo-badawczaj

8) niezwlocznego powiadamiania wlasciwych organow oraz Wlasciciela o zauwazonych
zanieczyszczeniach wod obwodu rybackiego, jak tez o wszelkich dzialaniach



antropogenicznych mogacych niekorzystnie zmieniac warunki srodowiskowe, warunki
bytowania ryb oraz warunki korzystania z wod obwodu rybackiego;

9) uzgodnienia z Wtescicielem decyzji o zamiarze zmiany tresci operatu rybackiego na
podstawie art. 6a ust. 4 ustawy o rybactwie srodlqdowym;

10)sporza_dzenia i przediozenia Wlascicielowi, pozytywnie zaopiniowanego operatu
rybackiego, przed upfywem terminu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o rybactwie
srodla_dowym;

11) uzyskania zezwolenia, o ktorym mowa w art. 3 ustawy o rybactwie srodlajdowym, ministra
wlasciwego do spraw rybofowstwa, w przypadku wprowadzania do wod gatunkow ryb,
ktore w Polsce nie wyste_pujaj

12) uzyskania zezwolen starosty, o ktorych mowa w art. 17a ustawy o rybactwie
srod[a_dowym, w przypadku przegradzania sieciowymi rybackimi narze_dziami.
polowowymi wie_cej niz potowy szerokosci tozyska wody pfynacej na wodach nie
zaliczonych do wod srodla_dowych zeglownych;

13) utrzymywania w nalezytym stanie technicznym stanowisk w^dkarskich w celu
przeciwdziatania powstawaniu szkod na brzegach wod obwodu rybackiego oraz w
zabudowie regulacyjnej rzek i kanalow uzytkowanego obwodu rybackiego;

14) utrzymywania porzajdku i czystoscl na brzegach wod obwodu rybackiego, zwigjzanego z
uprawianiem amatorskiego polowu ryb, na podstawie zezwolen wydanych przez siebie;

15) niezwfocznego zawiadamiania Wlasciciela w przypadku skierowania przez osob§ trzecia^
roszczeh przeciwko Uzytkownikowi dotycz^cych wfasnosci przedmiotu umowy;

16) wykonywania robot lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urzajdzeh wodnych
zwiazanych z rybackim korzystaniem, stosownie do odnoszonych korzysci i na zasadach
uzgodnionych z wlascicielem urza_dzenia wodnego.

§ 6

1. Wlasciciel zastrzega sobie prawo do potwierdzenia protokolu zarybien w miejscu
wprowadzenia materiaiu zarybieniowego oraz protokoiu potowu ryb w miejscu ich
pofowu, jezeli udziat osoby przez niego upowaznionej zostal potwierdzony, po otrzymaniu
zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 pkt 5, Potwierdzenie przez Wtesciciela nastapi
poczta_ elektroniczna_, faksem lub telefonicznie.

2. VWascicie! zastrzega sobie lub upowaznionej przez siebie osobie prawo wste_pu w granice
wod uzytkowanego obwodu rybackiego, celem skontrolowania przestrzegania przez
Uzytkownika postanowien niniejszej umowy, a Uzytkownik zobowiazany jest do
udost^pniania dokumentacji gospodarki rybackiej i udzielenia niezb^dnych wyjasnien w
czasie kontroli.

3. Informacje o planowanych robotach i innych dzialaniach technicznych w granicach wod
obwodu rybackiego, ktore moga_ miec istotny wpfyw na gospodark§ rybacka_, Uzytkownik
uzyskuje bezposrednio od organow wykonujapych prawa wtascicielskie w stosunku do
wod publicznych stanowia_cych wlasnosc Skarbu Paristwa

4. Wlasciciel moze za_dac naprawienia szkody spowodowanej pogorszeniem stanu lub
doprowadzeniem do degradacji biologicznej przedmiotu umowy wyniklej z prowadzenia
przez Uzytkownika nieracjonalnej, ekstensywnej lub rabunkowej gospodarki rybackiej iub
be_da_cej nast^pstwem innych przyczyn przez niego zawinionych. Roszczenie to ulega
przedawnieniu z upiywem roku od dnia zwrotu przedmiotu umowy.

5. Podstawa_ do oceny negatywnych skutkow prowadzonej przez Uzytkownika
nieracjonalnej gospodarki rybackiej, o ktorej mowa w ust. 4, b§dzie stan warunkow
hydrobiologicznych i charakterystyka ichtiofauny (sktad gatunkowy ryb i struktura ich
populacji) w obwodzie rybackim, pkreslony w operacie rybackim i protokole, o ktorym
mowa w § 2 ust. 2.



§7

1. Uzytkownik oswiadcza, ze znane mu sa^ ograniczenia zwia_zane z korzystaniem z wod
obwodu rybackiego, wynikajace z ustawy - Prawo wodne, w tym zwiajzane z
oddawaniem gruntow pokrytych wodami na cele okreslone w art. 20 ust. 1 i z tego tytulu
nie b§da_rnu przysfugiwafy zadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Uzytkownik oswiadcza, ze jest swiadom, iz wody uzytkowanego obwodu rybackiego
moga_ bye obciazone innym rodzajem korzystania, z tym, ze korzystanie to nie moze bye
wykonywane z uszczerbkiem dla korzystania rybackiego powstalego wczesniej.

3. Uzytkownikowi nie przysfuguje wobec W-tesciciela roszczenie z tytulu skutkow
gospodarowania wodami, ochrony wod oraz ochrony przeciwpowodziowej,
spowodowanych dzialaniami Wfasciciela i organow wykonujacych prawa wtascicielskie w
stosunku do wod publicznych stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa, wymienionych w
art. 11 ust. 2-4 ustawy - Prawo wodne oraz przez organy administracji rzajdowej i
samorzajdowej, wykonuja^ce zadania z zakresu ochrony przed powodzia^oraz susza_.

4. Uzytkownik nie zagrodzi nieruchomosci przylegiych do wod obwodu rybackiego w
odleglosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu, a takze nie zakaze lub uniemozliwi
przechodzenia przez ten obszar.

5. Uzytkownikowi - na podstawie art. 127 ust. 7 Prawa wodnego - jest znane prawo udziatu
w charakterze strony w post^powaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego w przypadku, gdy wody uzytkowanego obwodu rybackiego znajduja_si§
w zasi^gu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urza_dzen wodnych oraz znane sa_uprawnienia wynikajace z art. 128 ust. 1 pkt
7 i ust. 2 pkt 6 Prawa wodnego.

§ 8

1. Strony okreslaja^ kar§ umowna^ ktora_w przypadku niezrealizowania przez Uzytkownika, z
jego winy, zadeklarowanych w ofercie konkursowej naktedow rzeczowo-finansowych na
zarybiania, Wlasciciel moze go obciazyc.

2. Wysokosc kary stanowic b^dzie rownowartosc pieni^zna wynikaja_ca z iloczynu roznicy
pomi^dzy zadeklarowanymi a zreaiizowanymi nakladami rzeczowymi na zarybianie oraz
cen jednostkowych materiaiu zarybieniowego, okreslonych w informacji Wlasciciela, o
ktorej mowa w § 3 pkt 1 rozporza_dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31
stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w uzytkowanie obwodu rybackiego
(Dz. U. Nr27, poz. 181).

3. Przysluguja_ca Wlascicielowi kwota kary ptatna b^dzie w terminie 14 dni od daty
naliczenia jej Uzytkownikowi.

§9

1. Strony uzgadniaja^ ze wygasni^cie umowy nastapi z uptywem terminu, na ktory zostata
zawarta.

2. Umowa moze zostac rozwia_zana w kazdym czasie i bez odszkodowania w przypadku:
a) porozumienia stron,
b) naruszenia przez Uzytkownika istotnych warunkow niniejszej umowy,
c) nierealizowania przez Uzytkownika zalozen zawartych w operacie rybackim i ofercie

konkursowej,
d) jezeli Uzytkownik opozni zapM^ oplaty rocznej, o ktorej mowa w § 3 ust. 1, o szesc

miesi^cy w stosunku do terminu ustalonego w umowie,
e) dokonania przez wlasciwy zarza_d wojewodztwa, w trybie art. 6 ust. 2a ustawy o

rybactwie srodl^dowym, oceny stwierdzaja_cej niewywia_zywanie si§ Uzytkownika z
obowiazku prowadzenia na wodach uzytkowanego obwodu rybackiego racjonalnej
gospodarki rybackiej,



§10

1. Po wygasni^ciu uzytkowania Uzytkownik obowia_zany jest zwrocic przedmiot umowy
W-tascicielowi w takirn stanie, w jakim powinien si§ znajdowac stosownie do przepisow o
wykonywaniu uzytkowania, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Przekazanie przedmiotu W-tascicielowi nastapi na podstawie protokofu zdawczo-
odbiorczego.

§11

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§12

W sprawach nieuregulowanych umowa^zastosowanie maja^przepisy ustawy- Prawo wodne,
ustawy o rybactwie srodlajdowym, wydane na ich podstawie akty wykonawcze oraz przepisy
Kodeksu cywilnego.

§13

Spory moga_ce wynikna_c przy wykonywaniu umowy strony zobowia^zuja_ slq rozstrzygac w
drodze wzajemnych uzgodnieh, a w przypadku ich bezskutecznosci poddane zostana_
rozstrzygni^ciu sa_du wtasciwego rzeczowo dla siedziby Regionalnego Zarza_du Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.

§14

Koszty zwia_zane z zawarciern umowy ponosi Uzytkownik.

§15

Umow§ zawarto w dwoch jednobrzmiapych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WtASCICIEL

REGIONALNY ZARZAD
GOSPODARXT WODNEJ

61-760 Poznari, ul. Szewska 1
tel. 8567-700

TOWARZYSTWO PRZYJACIOt PltAWY
Pole Btwakowe Zalewy Nadarzyckie

78-<|d-3 Borne Suiinowo
tel. 509115115, 632430-'- -
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