

					Uchwała Nr 2243/119/III/2007
    Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 7.12.2007 r.
w sprawie
oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej 
w obwodzie rybackim zbiornika Rybnik nr 2.


Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( tekst jednolity 
z 2001 r. Dz.U. Nr142, 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 z 1999 r. Dz. U. 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 zbiornika Rybnik – nr 2 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 zbiornika Rybnik – nr 2 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 podjęcia.


1. Janusz Moszyński  –  Marszałek Województwa		 ...................................................
2. Grzegorz Szpyrka  – Wicemarszałek Województwa	 ...................................................
3. Jarosław Kołodziejczyk –  Członek Zarządu		  ..................................................
	Marian Ormaniec – Członek Zarządu		              ..................................................








Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2243/119/III/2007
Zarządu Województwa Śląskiego
					z dnia 7.12.2007 r.



OCENA
wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej
w obwodzie rybackim zbiornika Rybnik – nr 2
region wodny Górnej Odry.



	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 Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, w dniach 
od 20 października do dnia 19 listopada 2007 r. przeprowadzono ocenę wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach ul. Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice, który jest uprawniony 
do rybactwa w obwodzie rybackim zbiornika Rybnik  - nr 2.
Ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
Protokół z oceny został podpisany w dniu 30 listopada 2007 r. przez - Pana Jacka Malinowskiego starszego specjalistę Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i uprawnionego do rybactwa tj. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, reprezentowany przez Pana Henryka Brylskiego 
Z-cę Dyrektora ds. gospodarczych.
	Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza się, że uprawniony 
do rybactwa w okresie poddanym ocenie prowadził racjonalną gospodarkę rybacką zgodnie 
z założeniami operatu rybackiego.
W wyniku oceny dokonano następujących ustaleń:
1. w zakresie prowadzonej dokumentacji:
- 	dokumentacja rybacka prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego 
do rybactwa z dnia 30 września 2003 roku ( Dz. U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1766 z późn. zm. ).
2.  w zakresie zarybień:
 -	rodzaj, asortyment oraz miejsce pochodzenia materiału zarybieniowego, który wprowadzono do wód ocenianego obwodu rybackiego nie odbiegają od założeń operatu rybackiego. 


W ocenianym obwodzie rybackim zbiornika Rybnik - nr 2 użytkownik rybacki dokonywał zarybień zgodnie z zaleceniami zawartymi w operacie rybackim oraz jego aneksie. Średnio roczne dawki zarybieniowe gatunków ryb takich jak; boleń, jaź, sandacz, szczupak były zgodne co do założeń operatu lub nieznacznie je przekraczały. 
U pozostałych gatunków ryb : sum, węgorz oraz w przypadku zarybień szczupaka 
( w 2006 r. ) użyto innych zamiennych asortymentów zgodnych co do równowartości zalecanego w operacie rybackim materiału zarybieniowego. Natomiast w stosunku do karpia w 2006 r. zarybiono go o 323 kg więcej karpia kroczka oraz wpuszczono dodatkowo 4450 kg karpia handlowego. Spowodowane jest to dużą presją wędkarską 
na zbiorniku Rybnik ze względu na zmianę sposobu gospodarowania i przekształcenia zbiornika głównego i dwóch bocznych zbiorników tj. Grabownia i Orzepowice 
w łowisko specjalne, zaistniała konieczność zwiększenia dawki zarybieniowej karpia poszerzona o „handlówkę” ( do 5000 kg karpia handlowego ). Dodatkowe zarybienia tym gatunkiem ryby są uzasadnione zapisem w aneksie do operatu rybackiego.   Uprawniony do rybactwa reprezentowany przez Pana Henryka Brylskiego Z-cę Dyrektora ds. gospodarczych  w PZW Katowice złożył wyjaśnienie dotyczące wprowadzania zamienników asortymentu poszczególnych gatunków ryb, które wpuszczono do wód ocenianego obwodu zbiornika Rybnik - nr 2.
 Z przedstawionych danych wynika, że  użytkownik rybacki tj. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach wykonał zarybienia zgodnie 
z założeniami minimalnych dawek zapisanych w operacie, a nawet wykonał 
je z nadwyżką. Według zestawienia rocznego do wód obwodu rybackiego zbiornika Rybnik – nr 2 w 2005 r. wprowadzono materiał zarybieniowy o wartości 149574,31 zł, 
a w 2006 r. – 186458,63zł. Średnia roczna wartość zarybień z 2 lat wyniosła 168016,47 zł i była o 14953,27 zł wyższa od wartości określonej w operacie rybackim.
Zgodnie z zapisem w operacie rybackim dawki materiału zarybieniowego mają charakter dawek minimalnych. Okresem rozliczeniowym jest okres trzyletni tj. lata 
2005 – 2007. W okresie lat  2005 – 2006 średnie dawki materiału zarybieniowego przekraczają nieznacznie dawki zapisane w operacie rybackim. Nakłady finansowe poniesione w 2005 i 2006 roku przez uprawnionego do rybactwa przekraczają minimalne nakłady zapisane w operacie. Pełną ocenę poniesionych nakładów rzeczowo-finansowych można dokonać dopiero po analizie 2007 roku. Przedstawione minimalne nieprawidłowości nie wiążą się z negatywnymi skutkami dla prowadzonej gospodarki rybackiej.


 W obwodzie rybackim zbiornika Rybnik nr-2 z uwagi na wprowadzenie łowiska specjalnego na zbiorniku głównym Rybnik oraz na zbiorniku Grabownia i Orzepowice 
amatorski połów ryb odbywa się na podstawie specjalnego regulaminu z licznymi obostrzeniami dotyczącymi warunków łowienia tj.:
- wymiar ochronny płoci wynosi 20 cm, a wymiar ochronny wzdręgi 15 cm,
- podwyższono wymiar ochronny dla sandacza i szczupaka  do 50 cm oraz wprowadzono limit połowu dla sandacza i szczupaka do 2 sztuk/dzień na wędkarza
( w 2006 r. )
Natomiast na zbiornikach Pniowiec oraz Gzel wymiar ochronny dla wzdręgi wynosi 
15 cm ( w 2005 i 2006 rok )
         Na zbiorniku głównym Rybnik oraz na zb. Grabownia i Orzepowice zaobserwowano     liczne występowanie kormorana czarnego czyniącego duże spustoszenie wśród rybostanu zwłaszcza w okresie zimowym.
Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza się, że uprawniony do rybactwa w okresie poddanym ocenie prowadził racjonalną gospodarkę rybacką zgodnie z założeniami operatu rybackiego.





	






Otrzymują:
1.  Okręg Polskiego Związku   Wędkarskiego w Katowicach.
2.  Regionalny Zarząd Gospodarki 
     Wodnej w Gliwicach.
3.  a/a.


