- Projekt umowy na użytkowanie rybackie UMOWA UŻYTKOWANIA OBWODU RYBACKIEGO
……………………………………………………………………………
NUMER OR/…/2021
zawarta w Gdańsku w dniu ............................ roku pomiędzy:
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa,
NIP 5272825616, REGON 368302575,
w imieniu którego działa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr.
Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,
reprezentowanym przez:
…………………………………… – …………………………………………… Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ……………………………… z dnia
…………………… udzielonego przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
zwanym dalej w treści umowy Wody Polskie,
a
[w przypadku spółek prawa handlowego]
... z siedzibą w …, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..., …Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., posiadającą REGON ... i NIP …,
reprezentowaną przez:
…-…,
[w przypadku osoby fizycznej]
…. (PESEL …), zamieszkałą/ym w … , legitymującą/ym się dowodem osobistym (seria i numer) ….,
NIP…,
[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]
…. (PESEL …), zamieszkałą/ym w … , legitymującą/ym się dowodem osobistym (seria i numer) ….,
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,
posiadającą/ym REGON … i NIP…,
[w przypadku spółki cywilnej]
1. … (PESEL …), zamieszkałą/ym w … , legitymującą/ym się dowodem osobistym (seria i numer) ….,
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju, posiadającą/ym REGON … i NIP…,
2. … (PESEL …), zamieszkałą/ym w … , legitymującą/ym się dowodem osobistym (seria i numer) ….,
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju, posiadającą/ym REGON … i NIP…,
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą … z siedzibą w …,
posiadającą REGON … i NIP…,
zwaną/ym w dalszej części umowy Użytkownikiem,
dalej zwanymi wspólnie Stronami, a każda z osobna Stroną.
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie -

Niniejsza umowa (zwana dalej Umową) została zawarta w wyniku postępowania konkursowego
ogłoszonego w dniu ………………… r., zgodnie z ofertą z dnia ………………………… r.
[lub w przypadku prawa pierwszeństwa]
Niniejsza umowa (zwana dalej Umową) została zawarta w trybie pozakonkursowym na podstawie
art. 4 ust. 4 - 6 ustawy o rybactwie śródlądowym, tj. z wykorzystaniem prawa pierwszeństwa w
zawarciu umowy użytkowania obwodu rybackiego na dalszy okres, na wniosek złożony przez
uprawnionego do rybactwa w dniu ………………….. r.
[PRZEDMIOT UMOWY]
§ 1.
1. Przedmiotem
Umowy
jest
użytkowanie
rybackie
obwodu
rybackiego
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
które Użytkownik przyjmuje na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
2. Skład obwodu rybackiego zgodnie z rozporządzeniem ………………………… z dnia
……………………………….. r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych
śródlądowych wodach powierzchniowych płynących (Dz. Urz. Województwa ………………… z dnia
…………………………, poz. ………………), obejmuje ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Wody Polskie, na podstawie art. ………………… ustawy z dnia …… r. o rybactwie śródlądowym (t.j.
Dz. U. z … r., poz ……) oraz przeprowadzonego konkursu ofert z dnia ……………………………roku
oddają w użytkowanie na zasadach określonych w niniejszej Umowie obwód rybacki wskazany w
ust. 1, a Użytkownik obwód ten przyjmuje na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
[lub w przypadku prawa pierwszeństwa]
Wody Polskie, na podstawie art. ………………… ustawy z dnia …… r. o rybactwie śródlądowym (t.j.
Dz. U. z … r., poz ……) w trybie pozakonkursowym, tj. z wykorzystaniem prawa pierwszeństwa w
zawarciu umowy użytkowania ………………………………… (nr dotychczasowej umowy) …………………….
na dalszy okres, oddają w użytkowanie na zasadach określonych w niniejszej Umowie obwód
rybacki wskazany w ust. 1, a Użytkownik obwód ten przyjmuje na zasadach określonych w
niniejszej Umowie.
4. Powierzchnia wód zasadniczego obwodu rybackiego opisana w operacie rybackim wynosi
…………………….. ha.
[OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY]
§ 2.
1. Oddanie w użytkowanie następuje na okres ………….. (słownie: …) lat, tj. od dnia ……………… r. do
dnia ………………. r.
2. Przekazanie obwodu nastąpi na podstawie protokołu przekazania do użytkowania zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
[WYNAGRODZENIE]
§ 3.
1. Za prawo rybackiego użytkowania obwodu rybackiego, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy,
Użytkownik
zobowiązany
jest
płacić
Wodom
Polskim
opłatę
roczną
w wysokości przyjętej zgodnie z art. ……………….. ustawy o rybactwie śródlądowym i obliczonej
według wzoru:
… dt/ha
x
cena 1 dt żyta
x
ilość hektarów
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie 2. Równowartość pieniężna 1 dt żyta, stanowiąca podstawę obliczania opłaty rocznej, będzie
corocznie ustalana na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający dany rok podatkowy.
3. Stawka opłaty rocznej, zgodnie z przedłożoną ofertą wynosi równowartość ………… za 1 hektar.
[lub w przypadku prawa pierwszeństwa]
Stawka opłaty rocznej, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przedłużeniu Umowy na dalszy okres
na podstawie prawa pierwszeństwa wynosi równowartość ……………… za 1 hektar.
4. Opłata roczna zawiera podatek od towarów i usług, którego stawka wynika z obowiązujących na
dzień naliczenia opłaty przepisów.
5. Zmiana średniej ceny skupu żyta oraz stawki podatku od towarów i usług nie wymaga aneksu
do Umowy.
6. Opłatę, o której mowa w ust. 1 Użytkownik będzie uiszczał każdorazowo na podstawie faktury
wystawionej przez Wody Polskie, w terminie do dnia 1 maja każdego roku kalendarzowego
obowiązywania Umowy. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty należności, na rachunek
bankowy Wód Polskich, wskazany na fakturze.

1.
a)
b)

c)

d)

e)

f)

[PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]
§4
Użytkownik zobowiązany jest do:
użytkowania obwodu zgodnie z dobrą praktyką rybacką oraz zasadami racjonalnej
gospodarki rybackiej;
prowadzenia na terenie całego obwodu racjonalnej gospodarki zgodnie z przedłożonym
operatem rybackim stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy, w szczególności
poprzez
coroczne
zarybianie
wód
obwodu
materiałem
zarybieniowym
w ilościach, sortymencie, gatunkach wskazanych w Załączniku Nr 3 do niniejszej Umowy
oraz prowadzenia połowów ryb na poziomie określonych w operacie rybackim;
prowadzenia dokumentacji rybackiej zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami
prawa oraz do przekazywania do Wód Polskich kopii zestawień rocznych tj. ewidencji:
połowu ryb i raków, amatorskiego połowu ryb, prowadzonych zarybień przez uprawnionego,
prowadzonych zarybień przez inne podmioty, lub innych dokumentów wymaganych
prawem dostarczenia do właściciela wód, w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku
następnego po roku, którego przekazywane dane dotyczą, przez cały okres trwania Umowy,
a na żądanie Wód Polskich dodatkowo ksiąg gospodarczych, protokołów połowu ryb i raków
oraz protokołów zarybień, w tym kopii faktur zakupu materiału zarybieniowego
i poświadczeń zdrowotności ryb, wystawionych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia o dostarczeniu dokumentacji;
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 – Prawo wodne,
ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy o ochronie przyrody, ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz zobowiązuje się do używania przedmiotu Umowy stosownie do ograniczeń
i obowiązków wynikających z tych przepisów;
uiszczenia na rzecz Wód Polskich należnej kwoty wynikającej z niezrealizowanych zarybień,
o których mowa w lit. b) w przypadku rozwiązania Umowy, wyliczonej na podstawie
aktualnego cennika materiału zarybieniowego dla regionu działania RZGW w Gdańsku;
pisemnego informowania Wód Polskich o każdej zmianie adresu, pod rygorem uznania za
skuteczne doręczenie korespondencji pod adres znany Wodom Polskim w chwili zawarcia
Umowy.
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie g) pisemnego informowania Wód Polskich o każdej zmianie osoby, która zagwarantowała
prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w przedmiotowym obwodzie rybackim.
2. Nadto Użytkownik zobowiązany jest do:
a) każdorazowego pisemnego, w tym za pomocą poczty elektronicznej, powiadamiania Wód
Polskich, z co najmniej 7-dniowym, a w przypadku materiału zarybieniowego w formie
wylęgu, z co najmniej 2-dniowym 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 zabezpieczy dobrą widoczność, chyba że
indywidualne okoliczności – uzgodnione wcześniej z Wodami Polskimi – uzasadniać będą
odstępstwo od tego/tych warunków;
b) udostępnienia Wodom Polskim przed dokonaniem zarybienia – protokołu zarybień,
dokumentu poświadczającego zdrowotność ryb, wystawionego przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii oraz dowodu nabycia materiału zarybieniowego (rachunek/faktura/WZ) przed
dokonaniem zarybienia – pod rygorem niedopuszczenia do zarybienia;
c) udostępniania wód obwodu rybackiego do celów badań naukowych oraz przekazywania
danych o wynikach prowadzonej gospodarki rybackiej, szczegółowo określonych
w warunkach udostępniania przez uprawnionego do rybactwa wód obwodu rybackiego do
badań naukowych stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy;
d) współdziałania z innymi Użytkownikami obwodów rybackich oraz budowli
hydrotechnicznych w celu ochrony i ułatwień migracji ryb wędrownych;
e) opracowania nowego operatu rybackiego na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy o rybactwie
śródlądowym, umożliwiającego realizację postanowień niniejszej Umowy, przed upływem
ważności dotychczas obowiązującego oraz uzyskanie pozytywnej opinii tegoż operatu, a
następnie przedłożenia operatu i opinii, o których wyżej do Wód Polskich w formie
papierowej oraz elektronicznej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zaopiniowania, z
zastrzeżeniem, że opinia do operatu rybackiego musi posiadać datę wydaną nie później, niż
dnia następnego po dacie utraty ważności poprzedniej opinii;
f) pisemnego uzgodnienia z Wodami Polskimi decyzji o zamiarze zmiany treści operatu
rybackiego, o którym mowa w lit. e), zgodnie z art. 6a ust. 4 ustawy o rybactwie
śródlądowym;
g) przestrzegania zakazu ustawiania sieci na szlakach żeglownych;
h) przestrzeganie zakazu 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.
§5
1. Wody Polskie zastrzegają sobie lub upoważnionej przez siebie osobie prawo wstępu na teren
obwodu rybackiego celem skontrolowania przestrzegania przez Użytkownika postanowień
niniejszej Umowy po zawiadomieniu Użytkownika.
2. W razie stwierdzenia naruszeń postanowień niniejszej Umowy Wody Polskie przedstawią
Użytkownikowi pisemne uwagi, w terminie do 14 (czternastu) dni od ostatniego dnia oględzin
Przedmiotu Umowy. Użytkownik może złożyć pisemne wyjaśnienia w sprawie przedstawionych
uwag, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od ich otrzymania. W razie
nieuwzględnienia wyjaśnień przez Wody Polskie, Użytkownik niezwłocznie zastosuje się do
uwag, pod rygorem określonym w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy.

1.

§6
Korzystanie przez Użytkownika z wód do celów rybackich nie może powodować szkód
w budowlach regulacyjnych i innych urządzeniach wodnych na brzegach rzek i gruntach
międzywala.
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie 2.

Pokrycie szkody wyrządzonej przez Użytkownika, do której naprawienia zostały zobowiązane
Wody Polskie, ciąży na Użytkowniku.
3. Użytkownik jest obowiązany umożliwić Wodom Polskim wykonanie robót regulacyjnych
i utrzymaniowych.
§7
1. Użytkownik oświadcza, że znane mu są ograniczenia związane z korzystaniem z wód obwodu
rybackiego, wynikające z ustawy Prawo wodne, w tym związane z oddaniem lub planowanym
oddaniem w użytkowanie gruntów pokrytych wodami na cele określone w art. 261 ust. 1 tej
ustawy i z tego tytułu nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Użytkownik oświadcza, że przez cały okres trwania umowy gwarancje prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim, zapewni osoba z wykształceniem …… i
doświadczeniem ………, które zostało wskazane w ofercie.
3. Użytkownik godzi się z ryzykiem wystąpienia w okresie trwania Umowy dalszych ograniczeń
związanych z użytkowanie gruntów w trybie art. 261 ust. 1 Prawa wodnego.
4. 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. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do realizacji
przedsięwzięć wymienionych w art. 261 ust. 1 Prawa wodnego.
5. Użytkownik oświadcza, że jest świadom, iż wody użytkowanego obwodu rybackiego mogą być
obciążone innym rodzajem korzystania, z tym, że korzystanie to nie może być wykonywane z
uszczerbkiem dla korzystania rybackiego powstałego wcześniej.
6. Użytkownikowi nie przysługuje wobec Właściciela roszczenie z tytułu skutków gospodarowania
wodami, ochrony wód oraz ochrony przeciwpowodziowej, w stosunku do wód publicznych
stanowiących własność Skarbu Państwa, wymienionych w art. 212 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo
wodne oraz przez organy administracji rządowej i samorządowej, wykonujące zadania z zakresu
ochrony przed powodzią oraz suszą. W razie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody lub
obszaru ochronnego zbiorników wód śródlądowych, co będzie ograniczało prawa Użytkownika
wynikające z niniejszej umowy, Użytkownikowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne
roszczenia odszkodowawcze.
7. Użytkownikowi na podstawie art. 401 ust. 1 Prawa wodnego jest znane prawo udziału w
charakterze strony w postępowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w przypadku, gdy wody użytkowanego obwodu rybackiego znajdują się w zasięgu oddziaływania
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz znane
są uprawnienia wynikające z art. 403 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 pkt 5 Prawa wodnego.
§8
1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż istniej konieczność przekazania do systemu
informacyjnego gospodarowania wodami:
a) w dniu podpisania Umowy oraz przed upływem każdych 10 (dziesięciu) lat ważności operatu
rybackiego – w formie papierowej i elektronicznej kopii operatu rybackiego dla obwodu
rybackiego stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy wraz z pozytywną opinią do niego;
b) corocznie – zestawień rocznych dotyczących gospodarki rybackiej prowadzonej
w przedmiotowym obwodzie, przez cały okres trwania Umowy.
2. Użytkownik przyjmuje na siebie ryzyko gospodarcze związane ze skutkami wystąpienia
w obwodzie rybackim niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jak i negatywnymi dla obwodu
rybackiego skutkami działań osób trzecich i nie będzie z tego tytułu dochodził od Wód Polskich
żadnych roszczeń odszkodowawczych.
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie [ZABEZPIECZENIE]
§9
[w formie weksla in blanco]
1. Użytkownik w celu zabezpieczenia zapłaty wszystkich należności pieniężnych składających się
na opłatę roczną oraz zabezpieczenia corocznych nakładów rzeczowo-finansowych na
zarybienia składa w dniu podpisania Umowy zabezpieczenie przedmiotowej Umowy w formie
weksla in blanco opatrzonego klauzulą bez protestu z poręczeniem wekslowym. Wraz z
wekslem, Użytkownik składa pisemne oświadczenie o zgodzie na udzielenie przez
współmałżonka poręczenia zobowiązania wekslowego in blanco lub o nie pozostawaniu
w związku małżeńskim lub o nie pozostawaniu we wspólności majątkowej małżeńskiej,
stosownie do sytuacji małżeńskiej poręczyciela.
2. Wody Polskie mogą wypełnić weksel w stosownym czasie, wpisując sumę odpowiadającą
zadłużeniu Użytkownika na dzień wypełnienia weksla i opatrzyć weksel terminem zapłaty wg
swojego uznania oraz dochodzić zapłaty z zabezpieczenia określonego w ust. 1 w przypadku:
a) nie uiszczenia opłaty rocznej, w terminie określonym w § 3 ust. 6 w wysokości kwoty opłaty
rocznej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 1-5 niniejszej Umowy, po upływie dodatkowego
wyznaczonego przez Wody Polskie 1-miesięcznego terminu zapłaty zaległości, o których
mowa w § 10 ust. 3, lub
b) naliczenia kary umownej z tytułu nie wywiązywania się z dokonywania corocznych
deklarowanych nakładów rzeczowo-finansowych określonych w Załączniku nr 3 do Umowy,
o której mowa w § 11 ust. 1 lit. d) i e).
[w formie poddania się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.]
1. Użytkownik w celu zabezpieczenia uiszczenia opłaty rocznej oraz zabezpieczenia corocznych
nakładów rzeczowo-finansowych na zarybienia 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 (siedmiu) dni
od podpisania aktu notarialnego dostarcza do Wód Polskich to oświadczenie.
2. Wody Polskie maja prawo wystąpić o nadanie aktowi, o którym mowa w ust. 1 klauzuli
wykonalności w przypadku:
a) nie uiszczenia opłaty rocznej, w terminie określonym w § 3 ust. 6 w wysokości kwoty
opłaty rocznej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 1-5 niniejszej Umowy, po upływie
dodatkowego wyznaczonego przez Wody Polskie 1-miesięcznego terminu zapłaty
zaległości, o których mowa w § 10 ust. 3, lub
b) naliczenia kary umownej z tytułu nie wywiązywania się z dokonywania corocznych
deklarowanych nakładów rzeczowo-finansowych określonych w Załączniku nr 3 do
Umowy, o której mowa w § 11 ust. 1 lit. d) i e),
w terminie 5 (pięciu) lat od dnia upływu terminu na uiszczanie opłaty rocznej określonego w § 3
ust. 6 lub od dnia naliczenia kary umownej, z uwzględnieniem postanowień § 11 ust. 4.
3. W przypadku wzrostu wysokości opłaty rocznej z uwagi na wzrost …………………., Użytkownik, na
wezwanie Wód Polskich, zobowiązany jest do odpowiedniego zwiększenia zabezpieczenia
przedmiotowej opłaty, albo do zabezpieczenia w innej formie, niż dotychczas.
[w formie ustanowienia hipoteki]
1. Użytkownik w celu zabezpieczenia uiszczenia opłaty rocznej oraz zabezpieczenia corocznych
nakładów rzeczowo- finansowych na zarybienia składa zabezpieczenie przedmiotowej umowy
w formie hipoteki kaucyjnej do kwoty …………… zł (słownie: …………………………..) na
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie nieruchomości o numerze …….….. obręb ewidencyjny …………… gmina ……………. powiat ……..…. o
Księdze Wieczystej numer ……………………………. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ……………
…….. Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Użytkownik w celu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia określonego w ust. 1 dostarcza do
Wód Polskich poniżej wymienione dokumenty:
a) akt notarialny o ustanowieniu na rzecz Wód Polskich hipoteki kaucyjnej do kwoty ………….
zł, na nieruchomości opisanej w ust. 1, w termie 7 dni od podpisania aktu notarialnego,
b) odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości opisanej w ust. 1 niniejszej Umowy, w terminie
7 dni od otrzymania prawomocnego postanowienia o wpisie hipoteki przez właściwy Sąd
Rejonowy w Księdze Wieczystej.
3. Wody Polskie mogą dochodzić swej wierzytelności z nieruchomości opisanej w ust. 1 w
przypadku:
a) nie uiszczenia opłaty rocznej, w terminie określonym w § 3 ust. 6 w wysokości kwoty
opłaty rocznej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 1-5 niniejszej Umowy, po upływie
dodatkowego wyznaczonego przez Wody Polskie 1-miesięcznego terminu zapłaty
zaległości, o których mowa w § 10 ust. 3, lub
b) naliczenia kary umownej z tytułu nie wywiązywania się z dokonywania corocznych
deklarowanych nakładów rzeczowo-finansowych określonych w Załączniku nr 3 do
Umowy, o której mowa w § 11 ust. 2 lit. d) i e),
w terminie 5 (pięciu) lat od dnia upływu terminu na uiszczanie opłaty rocznej określonego w
§ 3 ust. 6 lub od dnia naliczenia kary umownej, z uwzględnieniem postanowień § 11 ust. 4.
4. W przypadku wzrostu wysokości opłaty rocznej z uwagi na wzrost ceny żyta, Użytkownik, na
wezwanie Wód Polskich, zobowiązany jest do odpowiedniego zwiększenia zabezpieczenia
przedmiotowej opłaty, albo do zabezpieczenia w innej formie, niż dotychczas.
[w formie zablokowania środków pieniężnych na rachunku bankowym]
1. Użytkownik w celu zabezpieczenia uiszczenia opłaty rocznej, zabezpieczenia corocznych
nakładów rzeczowo- finansowych na zarybienia oraz za dodatkowy wyznaczony przez Wody
Polskie 1-miesięczny termin zapłaty zaległości, o których mowa w § 10 ust. 3 składa
zabezpieczenie przedmiotowej umowy w formie blokady na rachunku bankowym na rzecz
Wód Polskich środków pieniężnych w wysokości ………………..…… zł (słownie:
…………………………..).
2. Użytkownik w celu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia określonego w ust. 1 dostarcza do
Wód Polskich poniżej wymienione dokumenty:
a) oryginał dokumentu potwierdzającego zablokowanie przez Użytkownika na rachunku
bankowym na rzecz Wód Polskich środków pieniężnych w wysokości ………………..…… zł;
b) upoważnienie Wód Polskich do wypłaty zablokowanych na rachunku bankowym
środków pieniężnych w przypadku nie wywiązywania się przez Użytkownika
z corocznych nakładów rzeczowo- finansowych na zarybienia lub nie uiszczania opłaty
rocznej.
3. Wody Polskie mogą dochodzić swej należności z zabezpieczenia określonego w ust. 1 w
przypadku:
a) nie uiszczenia opłaty rocznej, w terminie określonym w § 3 ust. 6 w wysokości kwoty
opłaty rocznej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 1-5 niniejszej Umowy, po upływie
dodatkowego wyznaczonego przez Wody Polskie 1-miesięcznego terminu zapłaty
zaległości, o których mowa w § 10 ust. 3, lub
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie b) naliczenia kary umownej z tytułu nie wywiązywania się z dokonywania corocznych
deklarowanych nakładów rzeczowo-finansowych określonych w Załączniku nr 3 do
Umowy, o której mowa w § 11 ust. 2 lit. d) i e).
4. W przypadku wzrostu wysokości opłaty rocznej z uwagi na wzrost ceny żyta, Użytkownik, na
wezwanie Wód Polskich, zobowiązany jest do odpowiedniego zwiększenia zabezpieczenia
przedmiotowej opłaty, albo do zabezpieczenia w innej formie, niż dotychczas.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

[ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY]
§ 10
Za zgodą Stron niniejsza Umowa może być rozwiązana w każdym czasie.
Wody Polskie mogą w drodze pisemnego oświadczenia woli, rozwiązać Umowę przed upływem
okresu, 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;
b) nie uiszczania opłaty za użytkowanie;
c) nie realizowania założeń zawartych w operacie rybackim, w tym potwierdzonego negatywną
oceną Marszałka Województwa;
d) nie realizowania zarybień zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Umowy;
e) nie dostarczenia zabezpieczeń zapłaty należności Wodom Polskim, o których mowa
w niniejszej Umowie,
f) nie dostarczenia zapłaty kar umownych Wodom Polskim, o których mowa w niniejszej
Umowie,
g) nie dopełnienie obowiązku współpracy z osobą, której kwalifikacje i doświadczenie zostały
wskazane w ofercie lub o informacji o zmianie tej osoby,
h) sporządzenia operatu rybackiego, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. e) w sposób
uniemożliwiający realizacje niniejszej Umowy.
Jeżeli Użytkownik opóźni się z uiszczeniem opłaty rocznej Umowa może zostać rozwiązana ze
skutkiem natychmiastowym po bezskutecznym upływie dodatkowego, wyznaczonego przez
Wody Polskie 1-miesięcznego terminu zapłaty zaległości.
Jeżeli nie realizowanie założeń, o których mowa w ust. 2 lit. c) , jest następstwem ograniczeń
związanych z oddaniem w użytkowanie gruntów pod wodami obwodu na cele określone w art.
261 ust. 1 Prawa wodnego, powstałych po dacie zawarcia Umowy, prawo rozwiązania Umowy
przysługuje Użytkownikowi. Po upływie okresu, na jaki została zawarta niniejsza Umowa,
Użytkownik traci prawo rybackiego użytkowania obwodu rybackiego a w jego miejsce wchodzi
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Po upływie okresu, na który została zawarta, Umowa wygasa.
Zwrotne przekazanie obwodu przez Użytkownika nastąpi protokołem przekazania, w terminie
uzgodnionym przez Strony, nie później jednak, niż w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od daty wygaśnięcia Umowy.
Uchylanie się Użytkownika od przekazania obwodu rybackiego w sposób określony w ust. 6 nie
stanowi przeszkody podpisania protokołu przez Wody Polskie i objęcia obwodu we własnym
zakresie na koszt Użytkownika.

[KARY UMOWNE]
§ 11
1. Strony zgodnie ustalają, że stwierdzając naruszenia przedmiotowej Umowy za nie wywiązanie się
z obowiązku niepieniężnego, przewidzianego niniejszą Umową Wody Polskie mogą żądać od
Użytkownika zapłaty kary umownej.
2. Ustala się następujące kary umowne:
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie a) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, przed terminem jej
zakończenia bez uzasadnienia, Użytkownik zapłaci Wodom Polskim kwotę w wysokości 1/360
opłaty rocznej za użytkowanie obwodu rybackiego, za każdy dzień, o który umowa zostaje
skrócona;
b) za nie dostarczenie w terminie wymaganej dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. c)
lub operatu rybackiego wraz z pozytywna opinią, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. e),
Użytkownik zapłaci Wodom Polskim kwotę w wysokości 1/360 opłaty rocznej za użytkowanie
obwodu rybackiego, za każdy dzień opóźnienia;
c) za dokonanie połowu w ilości większej niż wskazana w operacie rybackim, Użytkownik zapłaci
Wodom Polskim karę w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za każdy
kilogram ryb;
d) za nie wywiązanie się z obowiązku zarybienia, Użytkownik zapłaci Wodom Polskim karę
wysokości 10% wartości materiału zarybieniowego, który nie został wprowadzony do
obwodu rybackiego w okresie rozliczeniowym;
e) za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu wymaganego materiału zarybieniowego po
terminie wyznaczonym przez Wody Polskie, licząc od dnia, do którego Użytkownik był
zobowiązany uzupełnić materiał zarybieniowy, w wysokości 1/360 wartości corocznych
nakładów na zarybienia wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy.
3. Wartość materiału zarybieniowego, o którym mowa w ust. 2 lit. d) i e) będzie przeliczana zgodnie
z aktualnie obowiązującym cennikiem materiału zarybieniowego dla obszaru działania RZGW
w Gdańsku.
4. Żądanie zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2, 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 nie
wywiązaniu się z obowiązku, o którym mowa w lit a), z wyłączeniem przypadków
wskazanych w ust. 2 lit. a).
5. Wodom Polskim przysługuje prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach
ogólnych przewyższającego wysokości wskazanych kar umownych.

1.

2.

[ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY]
§ 12
Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu – pod rygorem
nieważności, za wyjątkiem szczególnego trybu dot. zmiany ceny żyta zgodnie z postanowieniem
§ 3 ust. 5.
Nie stanowią zmiany Umowy:
a) zmiana danych teleadresowych;
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, np. osoby
wyznaczone do kontaktów lub odpowiedzialne za realizację Umowy.
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
§ 13

1. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy przetwarzane są w oparciu
o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych
w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych
danych w celu innym niż realizacja niniejszej Umowy.
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne
za koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie Stron niniejszej Umowy umowie dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych
osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, określonymi w ust. 3 - 6.
3. Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej
Umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów
Stron niniejszej Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za
koordynację i realizację niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane
osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe będą
przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie
wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację
niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy
posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo
wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym
mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych
ich dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych
osobowych można kontaktować się:
 z ramienia Użytkownika – …;
 z ramienia Wód Polskich – iod@wody.gov.pl.
6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją
niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane
osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym
z niniejszą umową.
[ZAKAZ PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW Z TYTUŁU UMOWY]
§ 14
Prawo rybackiego użytkowania obwodu rybackiego na podstawie niniejszej Umowy nie upoważnia
Użytkownika do oddania całego lub części obwodu w posiadanie zależne osobom trzecim.
[KLAUZULA SALWATORYJNA]
§ 15
W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieskuteczne,
nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce
nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia Umowy obowiązuje jako uzgodnione takie
postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia
nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego.
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
§ 16
1. 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.
2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy i jej wykonania będą w pierwszej
kolejności rozstrzygane przez Strony polubownie. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu
polubownie każda ze Stron może przekazać spór do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu
właściwemu do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej
Umowy, nieobjętych właściwością wyłączną wynikającą z art. 38 ustawy z dnia 17 listopada 1964
roku – Kodeks postępowania cywilnego, właściwemu rzeczowo Sądowi w Gdańsku.
4. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym:
a) 1 (jeden) egzemplarze dla Wód Polskich,
b) 1 (jeden) egzemplarz dla Użytkownika.
6. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy:
a) Załącznik nr 1 - Protokół przekazania obwodu rybackiego
b) Załącznik nr 2 - Operat rybacki wraz z pozytywną opinią
c) Załącznik nr 3 - Deklarowane coroczne nakłady rzeczowo-finansowe na zarybienia
obwodu rybackiego;
d) Załącznik nr 4 - Warunki udostępniania przez uprawnionego do rybactwa wód obwodu
rybackiego do badań naukowych.
e) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o udostępnianiu danych osobowych.

WODY POLSKIE:
……………………………..

UŻYTKOWNIK:
……………………………….

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) (dalej jako: RODO) Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie informuje, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW
WP).
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibą w Warszawie (kod: 00-848) przy ul. Żelaznej 59A, z dopiskiem „Inspektor
Ochrony Danych”.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy użytkowania
rybackiego, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed
zawarciem umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO.
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie 4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji
międzynarodowych, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz
po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych,
w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania
wymagany przez organy kontrolne.
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące
uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, w tym prawo do
uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
b. prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych Państwa dotyczących (podstawa prawna: art. 16 RODO);
c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Państwa
dotyczących (podstawa prawna: art. 18 RODO);
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO (podstawa
prawna: art. 77 RODO).
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy
użytkowania rybackiego, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.
10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały profilowaniu.
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY UŻYTKOWANIA NR OR/ …./2021
OBWODU RYBACKIEGO ………………………………………………………………………………………………

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA OBWODU RYBACKIEGO

spisany w dniu ........................... w ……………………………….. w sprawie przekazania obwodu rybackiego
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Podstawa przekazania:
Umowa użytkowania obwodu rybackiego …………………………………………………………………………………..
zawarta w dniu ……………………….. w …………………………
2. Strony:
przekazująca:
………………………………………………………………………………………………………….
przejmująca:
………………………………………………………………………………………………………….
3. Przedmiot przekazania:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
o powierzchni ………………………………………………………………………………….

4. Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Strony
Przejmującej i jeden dla Strony Przekazującej.

Wody Polskie:
…………………………………………………

Użytkownik:
……………………………………………
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY UŻYTKOWANIA NR OR/…./2021
OBWODU RYBACKIEGO ……………………………………………………………………………………………………….. –

OPERAT RYBACKI
………………………………………………………………………………………………….
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY UŻYTKOWANIA NR OR/…/2021
OBWODU RYBACKIEGO ………………………………………………………………………………………………………..

DEKLAROWANE COROCZNE NAKŁADY RZECZOWO - FINANSOWE NA ZARYBIENIA

GATUNEK

SORTYMENT

ILOŚĆ W
SZTUKACH

ILOŚĆ W
KILOGRAMACH

ASORTYMENT
ALTERNATYWNY

Operat rybacki dopuszcza rozliczanie nakładów rzeczowo-finansowych w okresie ………………..

W operacie rybackim przewidziano stosowanie sortymentów alternatywnych, przy konieczności
zachowania wartości zarybienia sortymentem alternatywnym równorzędnej finansowo zarybieniu
sortymentem podstawowym wskazanym w operacie rybackim, liczoną według aktualnie
obowiązującego cennika PGW WP RZGW w Gdańsku.
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY UŻYTKOWANIA NR OR/…/2021
OBWODU RYBACKIEGO ………………………………………………………………………………………………………..
Warunki udostępniania
przez uprawnionego do rybactwa wód obwodu rybackiego do badań naukowych
Użytkownik rybacki jest zobowiązany do każdorazowego udostępniania wód obwodu rybackiego
do celów badań naukowych, na warunkach uzgodnionych pisemnie przez dyrektora RZGW Gdańsk
i Użytkownika z jednostką naukowo-badawczą.
Przy uzgadnianiu warunków udostępniania wód obwodu rybackiego do celów badań naukowych,
strony umowy będą kierować się w szczególności następującymi wymogami:
1. Badania naukowe w obwodzie rybackim mogą prowadzić jedynie instytucje naukowe i osoby,
które uzyskały referencje właściwych instytucji naukowych.
2. Badania naukowe mogą być prowadzone po uprzednim zgłoszeniu przez jednostkę naukowobadawczą do dyrektora RZGW i Użytkownika zamiaru podjęcia takich prac oraz po uzyskaniu
ich pisemnej zgody. Przed rozpoczęciem prac należy złożyć wniosek zawierający temat
i zakres badań oraz ich dokładną charakterystykę. Strony umowy ustalają, że będą wzajemnie
informować występującego o zgodą w tych ustaleniach.
3. Badania naukowe w obwodzie rybackim, polegające na pozyskiwaniu ryb, powinny być
wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia.
4. Pozyskiwanie prób (ryb lub innych organizmów wodnych) do badań powinno odbywać się
w ilości rzeczywistej niezbędnej do realizacji tematu badań. Ryby lub inne organizmy będące
tematem badań, po złowieniu i przeprowadzeniu stosownych badań (pomiarów) powinny
zostać niezwłocznie i z odpowiednią starannością wypuszczone do wód obwodu.
5. Pozyskiwanie gatunków prawnie chronionych, ryb w okresach ochronnych lub ryb poniżej
obowiązujących wymiarów ochronnych, może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu
stosownych zezwoleń od odpowiednich organów administracji.
6. Zastosowana metoda i technika badań nie może powodować pogorszenia stanu
ekologicznego wód obwodu rybackiego.
7. Po zakończeniu badań, ich wykonawca zobowiązany jest w ciągu 6 miesięcy, złożyć
\do dyrektora RZGW i Użytkownika sprawozdanie z przebiegu badań oraz ich wyników.
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- Projekt umowy na użytkowanie rybackie ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY UŻYTKOWANIA NR OR/…/2021
OBWODU RYBACKIEGO ………………………………………………………………………………………………………..

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy nr OR/…/2021
z dnia . .2021 r., na podstawie której jestem uprawnionym do rybactwa w obwodzie rybackim
………………………………………………………………………………….......................................................................
Udostępniam:
 adres korespondencyjny:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
 numer telefonu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
...............
 adres e – mail:
………………..………………………………………………………………………………………………………………………...zg
odnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Należy wskazać dane kontaktowe do udostępnienia (właściwe podkreślić):
 adres korespondencyjny,
 numer telefonu,
 adres e-mail.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wskazanej ww. zgodzie
w celu rozpowszechniania na stronie internatowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w okresie od dnia podpisania zgody do daty zakończenia umowy na użytkowanie rybackie
zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.).
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