
Dz. U. 85.21.91 

  

USTAWA  
z dnia 18 kwietnia 1985 r.  

o rybactwie śródlądowym  
(Dz. U. z dnia 9 maja 1985 r.) 

  

Art.1 

1. Ustawa reguluje zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w 

powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej "wodami". 

2. Ryby i inne organizmy wodne żyjące w wodzie stanowią jej pożytki. 

Art. 13 

1. Na wodach o warunkach biologicznych i hydrotechnicznych szczególnie przydatnych do 

prowadzenia chowu lub hodowli ryb mogą być ustanawiane obręby hodowlane, w ramach 

obwodu rybackiego lub poza nim. 

2. Wstęp do obrębu hodowlanego wymaga uzgodnienia z uprawnionym do rybactwa. 

3. Obręb hodowlany nie może być ustanowiony w przyujściowych odcinkach cieków 

wpadających do morza. 

Art. 14 

1. W ramach obwodu rybackiego, w wodach, w których znajdują się miejsca stałego tarła oraz 

rozwoju narybku gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb, mogą być ustanawiane 

obręby ochronne. 

2. W obrębach ochronnych zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w 

szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej, 

uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk. 

Art. 15 

Wojewoda ustanawia lub znosi obwody rybackie, obręby hodowlane i obręby ochronne. 

  

Art. 16 

Uprawniony do rybactwa jest obowiązany oznakować obręby hodowlane i obreby ochronne. 

  

Art. 22 

1. Tworzy się Państwową Straż Rybacką. 



2. Państwowa Straż Rybacka jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio 

wojewodzie. 

3. Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej pełnia służbę w organach administracji państwowej i 

podlegają przepisom ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 

państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 

1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i poz. 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, 

poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 

1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, 

poz. 496), z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust. 1 niniejszej ustawy. 

4. W wypadkach szczególnie uzasadnionych komendant wojewódzki Państwowej Straży 

Rybackiej może zezwolić na używanie ubioru cywilnego w czasie wykonywania 

obowiązków służbowych. 

Art. 23a. 

1. Strażnik Państwowej Straży Rybackiej może, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie 

przez niego czynności określonych w ustawie, stosować środki przymusu bezpośredniego w 

postaci:  

1. siły fizycznej, 

2. psa służbowego, 

3. kajdanek, 

4. chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznego miotacza gazu, 

5. broni gazowej. 

2. Strażnikowi Państwowej Straży Rybackiej wykonującemu obowiązki przysługują 

uprawnienia określone odrębnymi przepisami odnoszącymi się do:  

1. Straży Ochrony Przyrody - w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, 

2. Państwowej Straży Łowieckiej - w zakresie zwalczania kłusownictwa, 

3. Strażników leśnych - w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego. 

Art. 7 

Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej 

naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. 

 


