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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 2 czerwca 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie po∏owu ryb oraz warunków chowu, hodowli i po∏owu
innych organizmów ˝yjàcych w wodzie
Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie po∏owu
ryb oraz warunków chowu, hodowli i po∏owu innych
organizmów ˝yjàcych w wodzie (Dz. U. Nr 138,
poz. 1559 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 160) w § 7 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rybo∏ówstwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087
i Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r.
Nr 92, poz. 753.

1) w ust. 1 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrhynchus Mitchill) — od dnia 1 stycznia do dnia
31 grudnia,”;
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli pierwszy albo ostatni dzieƒ okresu
ochronnego dla okreÊlonego gatunku ryb lub
raków, z wyjàtkiem gatunku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 4a, przypada w dzieƒ ustawowo
wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzieƒ.”.
§ 2. W 2009 r. okres ochronny jesiotra ostronosego rozpoczyna si´ od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

