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Streszczenie
Pod pretekstem budowy stawów rybnych podejmowana jest niekoncesjonowana eksploatacja kruszywa
naturalnego. Zjawiska tego nie uda³o siê zadawalaj¹co uregulowaæ ani przepisami Prawa geologicznego i górniczego, ani przepisami Prawa wodnego i budowlanego, m.in. z powodu niezdefiniowania pojêcia „rybny staw
hodowlany” i nieokreœlenia warunków naturalnych, w jakich mo¿e on byæ zbudowany. W pracy okreœlono istotne
elementy konstrukcyjne rybnego stawu hodowlanego w Polsce, interpretacjê administracyjno-prawn¹ wniosków
inwestycyjnych i koszty administracyjne do etapu pozwolenia na budowê, a tak¿e skutki luk prawnych dla
gospodarki zasobami mineralnymi i rynku kruszyw naturalnych.

Wprowadzenie
Pomimo istniej¹cego od wielu lat problemu nielegalnej eksploatacji kruszywa naturalnego pod pretekstem budowy stawu hodowlanego (Burnat 2000), kolejne zmiany Prawa
geologicznego i górniczego, Prawa wodnego i Prawa budowlanego nie rozwi¹zuj¹ go. ¯adna
z ustaw nie definiuje czym jest staw rybny, a brak okreœlenia parametrów stawu, przy których
wymagana by³aby kontrola, umo¿liwia „przedsiêbiorcom” nielegaln¹ eksploatacjê kopalin.
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1. Staw jako budowla
Zgodnie z literatur¹ na temat budownictwa wodnego (Prawocheñski 1986), staw jest
sztucznym zbiornikiem wodnym, znacznie p³ytszym od jeziora, nie maj¹cym strefy g³êbinowej. Za stawy uwa¿a siê tylko takie zbiorniki, które zosta³y sztucznie wykonane przez
obwa³owanie i które zasila woda z rzeki, potoku, Ÿród³a lub opadów atmosferycznych.
Niestety, wiedza na ten temat nie jest powszechna wœród pracowników administracji,
zw³aszcza na szczeblach gminy i powiatu.
Podstawowym warunkiem przydatnoœci stawów do hodowli jest ich spuszczalnoœæ oraz
mo¿liwoœæ ca³kowitego osuszenia dna. Stosunkowo niedu¿a g³êbokoœæ stawu sprawia, ¿e
promienie s³oneczne przenikaj¹ do samego dna, w zwi¹zku z czym nastêpuje szybkie
nagrzewanie siê wody, ale i równie szybkie oddawanie ciep³a. G³êbokoœæ jest uzale¿niona od
przeznaczenia stawu: inna dla ryb ciep³olubnych (karpiowatych) i zimnolubnych (³ososiowatych). Konstrukcjê typowego stawu przedstawia rysunek 1.
W praktyce spuszczenie wody i osuszenie dna stawu jest mo¿liwe, gdy jego dno znajduje
siê powy¿ej zwierciad³a wody gruntowej. Wiêkszoœæ z³ó¿ kruszywa naturalnego wydobywana jest spod wody i wyrobiska poeksploatacyjne s¹ w naturalny sposób zawodnione.
Nie nadaj¹ siê zatem do budowy stawów hodowlanych, a ich ewentualne zarybienie nie
przyniesie tak du¿ych efektów ekonomicznych jak hodowla ryb.
Wielkoœæ i kszta³t stawu nie maj¹ w zasadzie znaczenia i zale¿¹ przede wszystkim od
lokalnych warunków terenowych. Budowê stawów planuje siê zazwyczaj na p³askim terenie.
Mo¿na tak¿e wykorzystaæ niewielkie wzniesienia terenowe, które od razu wyznaczaj¹
naturalne obrze¿a (groble) przysz³ych stawów.
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Rys. 1. Schemat konstrukcji stawu rybnego
A — strefa dolna w okolicach odp³ywu, o g³êbokoœci 1,5 do 2,5 m (parametry stosowane w regionie
pó³nocno-wschodniej Polski), B — strefa o g³êbokoœci 0,6—1 m, obfita w ró¿norodny pokarm dla ryb,
C — strefa o g³êbokoœci do 0—0,6 m, poroœniêta szuwarami,
D/E — zalecane nachylenie skarp, zale¿ne od gruntu buduj¹cego groblê: materia³ luŸny (torfy, piaski) 1 : 2—3,
materia³ spoisty (gliny piaszczyste i ciê¿kie) 1 : 1,5—2
Fig. 1. Construction elements of fish farming pond
Depths: A — outflow zone, 1,5—2,5 m, B — basin, 0,6—1 m, C — vegetated escarpment, 0—0,6 m,
D/E — dyke escarpment, 1 : 2—3 if formed of aggregate and/or peat, 1 : 1,5—2 if formed of loam

85
2. Budowa stawu w œwietle prawa i jej koszty
Przedsiêbiorca chc¹cy wybudowaæ staw rybny musi uzyskaæ pozwolenie wodnoprawne
oraz pozwolenie na budowê. Wynika to z nastêpuj¹cych przepisów:
— Art. 9, pkt. 19c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne okreœla staw jako
urz¹dzenie wodne s³u¿¹ce kszta³towaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich.
Na wykonanie stawu (zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt 3 tej ustawy) jest wymagane
pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie to jest wydawane na wniosek, do którego
do³¹cza siê operat wodnoprawny, decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je¿eli na podstawie odrêbnych przepisów jest ona wymagana; je¿eli
decyzja ta nie jest wymagana wystarczy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, je¿eli plan ten zosta³ sporz¹dzony (obecnie niewiele gmin
go posiada), opis prowadzenia zamierzonej dzia³alnoœci sporz¹dzony w jêzyku nietechnicznym. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urz¹dzeñ wodnych mo¿e byæ
wydane na podstawie projektu tych urz¹dzeñ, je¿eli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu.
— Obowi¹zek uzyskania pozwolenia na budowê na wykonanie i remont ziemnych
stawów budowlanych nak³ada w art. 29, ust. 2, pkt a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. Pozwolenie to wydaje siê na wniosek, do którego nale¿y do³¹czyæ,
zgodnie z art. 32 i art. 33 tej ustawy, cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz
z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaœwiadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym
na dzieñ opracowania projektu. Inne za³¹czniki to: oœwiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane, decyzj¹ o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, je¿eli jest ona wymagana zgodnie z przepisami
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku budowy stawu nale¿y do wniosku do³¹czyæ równie¿ pozwolenie wodnoprawne.
Ani Prawo wodne ani Prawo budowlane nie okreœla g³êbokoœci i wielkoœci stawu. Nie
okreœlaj¹ te¿ kto mo¿e wykonaæ operat wodnoprawny, daj¹c doœæ du¿¹ swobodê dzia³ania
przedsiêbiorcom, którzy mog¹ „zaprojektowaæ” sobie staw o dowolnej g³êbokoœci i wielkoœci. Projekt budowlany „wymaga” przepisami budowlanymi opracowania zgodnego
z przepisami techniczno-budowlanymi (które tak¿e nie ograniczaj¹ wielkoœci i g³êbokoœci)
i podpisanego przez osobê uprawnion¹. Projekt budowlany i operat wodnoprawny na etapie
uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego i na etapie pozwolenia na budowê nie s¹ sprawdzane pod k¹tem jakoœci oraz przydatnoœci materia³u ziemnego (mineralnego) pozyskanego
w wyniku budowy stawu.
Osoba posiadaj¹ca prawo do dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane, przeznaczon¹ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub dla której
wydano decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, mo¿e bez przeszkód
uzyskaæ pozwolenie na budowê stawu. Zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt. 2. ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych, grunty pod stawami rybnymi i innymi
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zbiornikami wodnymi, s³u¿¹cymi wy³¹cznie na potrzeby rolnictwa, s¹ gruntami rolnymi.
Nie ma wiêc potrzeby zmiany planu zagospodarowania i ponoszenia przez przedsiêbiorcê
dodatkowych wydatków.
Koszt takiej inwestycji jest stosunkowo niewielki, nie licz¹c wydatku na projekt budowlany (ró¿nie w zale¿noœci od projektanta), przy za³o¿eniu, ¿e przedsiêbiorca sam opracuje
operat wodnoprawny. Wyniesie on 190 z³. Taki jest koszt op³aty skarbowej za pozwolenie
wodnoprawne.
W trudniejszej sytuacji jest osoba chc¹ca uzyskaæ koncesjê na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopaliny
ze z³o¿a.
Udzielenie koncesji zarówno na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³o¿a, jak i koncesji na
wydobywanie wymaga uzyskania uzgodnieñ z w³aœciwym wojewod¹ oraz z w³aœciwym
organem nadzoru górniczego. Ponadto granice obszaru górniczego i terenu górniczego
wyznaczane s¹ przez organ koncesyjny po uzgodnieniu z Prezesem Wy¿szego Urzêdu
Górniczego. Udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³o¿a wymaga tak¿e
zasiêgniêcia opinii w³aœciwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Udzielenie koncesji
na wydobywanie, a tak¿e ka¿da jej zmiana, wymaga uzgodnienia z w³aœciwym wójtem,
burmistrzem lub prezydentem miasta. Uzgodnienie to nastêpuje na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. W razie braku takiego planu, stosuje siê odpowiednio przepisy o ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Pierwszym problemem s¹ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które
rzadko, nie licz¹c gmin typowo górniczych, uwzglêdniaj¹ przeznaczenie terenu pod powierzchniow¹ eksploatacjê.
W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego przedsiêbiorca musi wyst¹piæ o decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która mo¿e byæ wydana
(co trwa kilka miesiêcy) po uzgodnieniu projektu tej decyzji, przygotowanego przez uprawnionego architekta lub urbanistê, przez wojewodê, zarz¹d województwa oraz zarz¹d powiatu
(art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
W przypadku gdy dla danego miejsca jest uchwalony plan zagospodarowania terenu,
inwestor wystêpuj¹cy o zmianê zapisu w planie ponosi koszty sporz¹dzenia planu miejscowego. Zmiana ta nastêpuje w trybie uchwalania planu i trwa to co najmniej 8—10
miesiêcy.
Je¿eli przedsiêbiorca posiada wiedzê w zakresie procedury uzyskiwania koncesji i wie
jakie dokumenty s¹ potrzebne architektowi lub urbaniœcie, to jednoczeœnie sk³ada wniosek
o koncesjê na poszukiwanie lub rozpoznanie z³o¿a, do³¹czaj¹c do wniosku projekt prac
geologicznych opracowany przez uprawnionego geologa. Po uzyskaniu koncesji i stosownych badaniach opracowana zostaje dokumentacja geologiczna z³o¿a. Przyjêcie bez
zastrze¿eñ tej dokumentacji przez w³aœciwy organ administracji geologicznej otwiera drogê
do dalszej zmiany przeznaczenia terenu w planie miejscowym przez urbanistê. W przypadku
uchwalenia przez radê gminy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
przedsiêbiorca ma wiêksze szanse na uzyskanie koncesji na wydobywanie. Jednoczeœnie
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nale¿y wzi¹æ pod uwagê nastêpuj¹cy wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia
4 paŸdziernika 2000 r. (sygnatura akt II S.A. 1514/00) opublikowany w ONSA 2001/4/185:
„Pomyœlne zakoñczenie wczeœniejszych postêpowañ, poprzedzaj¹cych rozstrzygniêcie
o udzieleniu koncesji na wydobywanie kopalin, nie przes¹dza — zgodnie z ustaw¹ z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze — o póŸniejszym udzieleniu koncesji na
wydobywanie kopaliny; zarówno rozpoznanie geologiczne, jak i udokumentowanie z³o¿a
odbywa siê na ryzyko potencjalnego inwestora”.
Koszt uzyskania koncesji, pomijaj¹c — jak przy budowie stawu — koszty dokumentacji
oraz doœæ znaczne koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wynosi 1200 z³. Sk³adaj¹ siê na to op³aty skarbowe (600 z³ za koncesjê na poszukiwanie lub
rozpoznawanie z³o¿a i 600 z³ za koncesje na wydobywanie ze z³o¿a). Ponadto przedsiêbiorca
uiszcza op³atê eksploatacyjn¹ za wydobyt¹ kopalinê ze z³o¿a, ustalon¹ jako iloczyn stawki
op³aty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i iloœci kopaliny wydobytej w okresie
rozliczeniowym.
Oczywiœcie, czas uzyskania pozwolenia na budowê wraz z pozwoleniem wodnoprawnym (2—3 miesi¹ce) jest znacznie krótszy ni¿ okres uzyskiwania koncesji na wydobywanie
(od 6 miesiêcy do 1,5 roku).

3. Skutki niekoncesjonowanej eksploatacji dla gospodarki zasobami z³ó¿
i rynku kruszyw naturalnych
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzenia wodnego i pozwolenia
na budowê stawu nie wymaga opinii ani uzgodnienia z organem administracji geologicznej,
gdy¿ brak podstawy prawnej. Nierzadko zdarza siê taka sytuacja, ¿e jeden organ administracji (starosta lub wojewoda) jest jednoczeœnie w³aœciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego (Ustawa 2001, art. 140) i pozwolenia na budowê (art. 80 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 ze zmianami/), jak i koncesji na
poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie (Ustawa 1994a, art. 16). Wobec braku
okreœlenia przez ustawodawcê parametrów stawu (wielkoœæ, g³êbokoœæ) mo¿e dojœæ do
sytuacji, ¿e nielegalna kopalnia bêdzie posiada³a pozwolenie na budowê stawu, np. do
g³êbokoœci 10 m. W takim przypadku organ administracji sam sobie zablokuje mo¿liwoœæ
wszczêcia postêpowania w sprawie eksploatacji bez wymaganej koncesji, poniewa¿ sam
wyda³ przedsiêbiorcy pozwolenie na budowê takiego „stawu”. Przedsiêbiorca, który buduje
dostatecznie du¿y staw, a sprzedaje kopalinê bez ponoszenia ¿adnych op³at w zwi¹zku
z eksploatacj¹ z³o¿a i wy³¹czeniem z produkcji gruntów, stanowi du¿¹ konkurencjê dla
legalnych kopalni, zw³aszcza ¿e czêsto takie „budowy” lokalizowane s¹ w bliskim s¹siedztwie zak³adów górniczych, gdy¿ korzystaj¹ z zasobów tego samego kompleksu litologiczno-surowcowego.
Wiêkszoœæ z³ó¿ kruszywa naturalnego ma mi¹¿szoœæ powy¿ej 6 metrów i cechuje siê
du¿¹ przepuszczalnoœci¹ (wspó³czynnik filtracji 1—10 · 10–4 m/s). Nie mo¿na zatem prze-
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widywaæ budowy rybnych stawów hodowlanych jako sposobu rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. Po pierwsze, w takim przypadku nie wykorzystano by wiêkszoœci zasobów,
po drugie — przepuszczalnoœæ piasków i ¿wirów uniemo¿liwia utrzymywanie lustra wody
w stawie na wymaganym poziomie i okresowe osuszanie go. Po eksploatacji kruszywa
pozostaj¹ zwykle zawodnione wyrobiska, które mo¿na przystosowaæ do rekreacji i zarybiæ.
Bêd¹ to jednak zbiorniki nie nadaj¹ce siê do hodowli ryb i nie przynosz¹ce efektów
ekonomicznych.
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LEGAL AND TECHNICAL CONSTRAINTS TO CONSTRUCTION OF FISH FARMING PONDS AND INCOMPATIBILITY
OF RELATED EXPLOITATION OF AGGREGATES
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Abstract
Illegal strip mining of aggregates is undertaken under the pretext of building fish farming ponds and without
mining concession. Present geological and mining law, water law, and construction law do not regulate this
problem satisfactorily, because definition of fish farming pond was not introduced there yet as well as natural
conditions determining its construction are not commonly known. The article reviews essential elements of the
construction, gives administrative payments and current interpretation of existing law by administration when
issuing building and water permits as well as discusses the results of present state of art for mineral resource
management and the market of aggregate.

