Uchwała nr 1918/104/III/2007
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 22.10.2007r.
w sprawie
oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej
w obwodzie rybackim rzeki Pogoria – nr 1.


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 1a, art. 6 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 
o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1765 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.

Dokonuje się pozytywnej oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, w obwodzie rybackim rzeki Pogoria – nr 1 za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2006 roku 
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przekazuje się ocenę wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej 
w obwodzie rybackim rzeki Pogoria – nr 1 Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Katowicach oraz Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

1. Janusz Moszyński           -  Marszałek                                       …………………………
2. Sławomir Kowalski        -  Wicemarszałek                               .…………………………
3. Grzegorz Szpyrka           -  Wicemarszałek                               …………………………
4. Jarosław Kołodziejczyk  -  Członek Zarządu                            …………………………
5. Marian Ormaniec            -  Członek Zarządu                            …………………………






                                                                                                 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1918/104/III/2007
                                                                                                 Zarządu Województwa Śląskiego
                                                                                                 z dnia 22.10.2007r.




Ocena 
wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej
w  obwodzie rybackim rzeki Pogoria – nr 1,
region wodny Mała Wisła.



	Na podstawie art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 z późn. zm.) w siedzibie Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dniach od 4 września do 21 września 2007 roku przeprowadzono ocenę wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, który jest uprawniony do rybactwa 
w obwodzie rybackim rzeki Pogoria – nr 1.	
	Ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej obejmuje okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r.
Sprawdzenia dokonano w oparciu o dokumenty przedstawione przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim rzeki Pogoria – nr 1, tj. umowę użytkowania obwodu rybackiego, pozytywnie zaopiniowany operat rybacki oraz dokumentację gospodarki rybackiej.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół podpisany w dniu 2 października 2007 roku przez Panią Halinę Makieła – inspektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego i uprawnionego do rybactwa tj. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Katowicach, reprezentowany przez Pana Henryka Brylskiego Zastępcę Dyrektora 
ds. Gospodarczych.

W wyniku oceny dokonano następujących ustaleń:	

1. w zakresie dokumentacji:
    - dokumentacja rybacka prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
    i Rozwoju Wsi  z  dnia  30 września 2003 r.  w  sprawie  dokumentacji  prowadzonej  przez         
    uprawnionego do rybactwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1766 z późn. zm.),
 
2. w zakresie zarybień :
	rodzaj, asortyment oraz pochodzenie materiału zarybieniowego, który wprowadzono do  

wód ocenianego obwodu, są zgodne z założeniami operatu rybackiego opracowanego dla obwodu rybackiego rzeki Pogoria - nr 1. 
Średnie roczne ilości materiału zarybieniowego wprowadzone do wód poszczególnych odcinków ocenianego obwodu rybackiego, dla większości podstawowych gatunków 
i asortymentów, zostały zrealizowane zgodnie  z założeniami przyjętymi w operacie rybackim lub zostały nieznacznie przekroczone. Natomiast w przepadku zarybiania zbiorników Pogoria I i Pogoria II  karasiem pospolitym - trzylatek dawki te były o 58,11 % większe od przyjętych w operacie rybackim. 
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    Nie w pełni zrealizowano zarybienie zbiornika Pogoria I materiałem zarybieniowym 
    szczupaka - narybek jesienny. W 2005  roku  wystąpił niedobór  w  zarybieniu  tym 
    gatunkiem  wynoszący  7,80 kg w stosunku do dawek ustalonych  dla tego zbiornika 
    w operacie rybackim. Niedobór nie został zrekompensowany zarybieniem w roku 
    następnym.
    W ocenianym okresie oprócz zalecanych dawek karpia kroczka do wód obwodu rybackiego 
    wpuszczono dodatkowo materiał zarybieniowy karpia trzylatka.  Nadwyżki karpia trzylatka       
    w roku 2005 w ilości 2350 kg, a  w roku 2006  w ilości 2560 kg są zgodne z zapisem 
    operatu rybackiego dla obwodu rybackiego rzeki Pogoria – nr 1, który zakłada, że 
    „zarybienie karpiem kroczka można zwiększać o materiał trzyletni w ilości do 10 kg/ha”.  
    Uprawniony do rybactwa działał zgodnie z powyższym zapisem.
    Nakłady finansowe poniesione na zarybianie w roku 2005 były o 14.517,89 zł, a w 2006 r.  
    o 23.174,49 zł wyższe od średnich rocznych nakładów finansowy przyjętych 
    w operacie rybackim, co wiąże się głównie z dodatkowym zarybieniem obwodu rybackiego     
    karpiem trzylatkiem. 
    	Operat rybacki zobowiązuje uprawnionego  do rybactwa do przeprowadzenia raz na 
    trzy lata odłowów kontrolnych. Odłowy takie przeprowadzono w roku 2006 w zbiornikach 
    Pogoria I, II i III, a  na ich podstawie oceniono stan zdrowotny i tempo wzrostu ryb.
    
		Przedstawione nieprawidłowości nie wiążą się z negatywnymi skutkami dla 
prowadzonej gospodarki rybackiej.

Na podstawie przedstawionych do oceny dokumentów stwierdza się, że uprawniony do rybactwa, w użytkowanym przez siebie obwodzie rybackim rzeki Pogoria – nr 1, w okresie poddanym ocenie prowadził racjonalną gospodarkę rybacką zgodnie z założeniami operatu rybackiego.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach zobowiązuje się do uzupełniania braków w zarybieniu za 2005 roku szczupakiem narybkiem jesiennym zbiornika Pogoria I w obwodzie  rybackim rzeki Pogoria – nr 1 oraz przedłożenia informacji,
o realizacji zobowiązań wynikających z oceny, Wydziałowi Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.






