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Interpelacja nr 35760
Interpelacja w sprawie wypłat rekompensaty za utracone
przychody dla rybaków ze spółdzielni Regalica
Szczecin, 02 września 2022 r.

Interpelacja poselska w przedmiocie zagrożenia dla funkcjonowania Rybackiej
Spółdzielni „Regalica” w Gryfinie.

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9
maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. Z 2018 poz. 1799), a także
art. 192 ust. 1 uchwały
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. z 2019 r . poz.1028) składam niniejszą interpelację
w przedmiocie: Zagrożenia funkcjonowania Rybackiej Spółdzielni „Regalica” w Gryfinie.

Rybacka Spółdzielnia "REGALICA" istniejąca od 1949 r. (ponad 70 lat) prowadzi działalność na
rzece Odrze, Odrze Zachodniej, Odrze Wschodniej i Międzyodrzu. Obszar użytkowanych
rybacko wód wynosi 2466,1 ha. Południowa granica wód spółdzielni rozpoczyna się od ujścia
rzeki Myśli do Odry koło miejscowości Porzecze. Północną granicę stanowią mosty w ciągu
autostrady A6 na Odrze Wschodniej i Odrze Zachodniej. Spółdzielnia zatrudnia rybaków,
którzy poławiają na jej rzecz ryby słodkowodne mające znaczenie gospodarcze głównie takich
gatunków jak: węgorz, sandacz, szczupak, lin, sum, leszcz, płoć, krąp i inne .

Roczne przychody Spółdzielni z gospodarki rybackiej (złowione ryby + turystyka wędkarska):

Rok 2018 przychody 1.588.708,46 zł
Rok 2019 przychody 1.548.939,65 zł
Rok 2020 przychody 1.506.838,12 zł
Rok 2021 przychody 1.531.717,21 zł
Od sierpnia do końca roku Spółdzielnia zanotowuje 75% rocznych przychodów czyli około
1.000.000,00 zł.

Roczne zarybienia :
Rok 2019 279.752,00 zł
Rok 2020 253.267,50 zł
Rok 2021 274.501,50 zł
Dzierżawa obwodów w zależności od ceny żyta - roczny koszt to około 30.000,00 zł,
Spółdzielnia zatrudnia na umowę o pracę 4 pracowników.
Na rzecz Spółdzielni odłowów dokonuje 9 ekip rybackich na własnych działalnościach
gospodarczych, ich straty z zaistniałej sytuacji na Odrze do końca roku można oszacować co
najmniej 500.000,00 zł, rybacy oprócz własnej pracy i pracy rodzin zatrudniają pomocników.
Aktualnie Spółdzielnia ponosi dodatkowe koszty związane z porządkowaniem rzeki Odry.

W związku z zaistniałą sytuacją katastrofy ekologicznej na rzece Odrze znacząco zostało
ograniczone funkcjonowanie spółdzielni. Obecna sytuacja całkowicie pozbawia
Spółdzielnię oraz przedsiębiorców współpracujących ze Spółdzielnią przychodów, co może
doprowadzić do konieczności zaprzestania działalności.Podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą związanej z użytkowaniem rzeki Odry jest więcej. Wszystkie one borykać się
będą z olbrzymimi problemami finansowymi, które mogą doprowadzić do ich upadku.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami:
1. Kiedy Rada Ministrów planuje wypłaty za utracone dochody wynikające z działalności na
rzece Odrze i w jakich wysokościach,
2. Jak długo przedsiębiorcy utrzymujący się z działalności na rzece Odrze mogą liczyć na
wsparcie.
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