Stanowisko Zarządu LGD „Mazurskie Morze”
wyjaśniające zapisy lokalnego kryterium wyboru operacji do dofinansowania ze
środków Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Przepis wskazany w opisie do kryterium „Przynależność do sektora rybackiego” jako „§6 ust.
5 Rozporządzenia (projekt)” nie jest obowiązujący ponieważ został wskazany przy
opracowywaniu LSR w oparciu o projekt aktu prawnego dotyczącego wdrażania PO
Rybactwo i Morze.
W zatwierdzonej treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie
przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w
tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i
spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U.
2016 r. poz. 1435) nie zawarto uregulowań w zakresie zaliczania wnioskodawcy do sektora
rybackiego.
Dlatego też, Zarząd postanawia, że spełnienie kryterium ustalane będzie poprzez uznanie
wnioskodawcy za uprawnionego do rybactwa na podstawie zapisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91 z późn. zm.), który
brzmi następująco:
„ Art. 4. 1. Do chowu, hodowli lub połowu ryb:
1) uprawniony jest:
a) władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu lub
hodowli ryb i usytuowanym na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych
płynących,
b) właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami, do
których stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), zwanej dalej „ustawą – Prawo wodne”,
c) właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w
gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb,
2) w obwodzie rybackim uprawniony jest organ administracji publicznej wykonujący
uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego albo osoba władająca
obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem administracji
publicznej na podstawie art. 13 ust. 3 albo umowy, o której mowa w art. 217 ust. 6 ustawy
– Prawo wodne
– zwani dalej „uprawnionymi do rybactwa”.”
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