
Uchwała Nr 677/253/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 26.03.2009
w sprawie
zwolnienia z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Soła – 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. 6 ust. 3  ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 
o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750 z późn. zm.) 


Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.

Zwalnia się Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Bielsku-Białej z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Soła – nr 1 
w okresie do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Przekazuje się zwolnienie z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej,
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Zarząd Okręgu w Bielsku-Białej oraz Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania




1. Bogusław Śmigielski    -   Marszałek Województwa                   …………………………
2. Zbyszek Zaborowski     -  Wicemarszałek Województwa            …………………………
3. Adam Stach                   -  Wicemarszałek Województwa             …………………………                      
4. Mariusz Kleszczewski   -  Członek Zarządu Województwa         …………………………
5. Piotr Spyra                     -  Członek Zarządu Województwa         …………………………







                                                                                                    Załącznik nr 1 do uchwały Nr 677/253/III/2009
                                                                                                    Zarządu Województwa Śląskiego
                                                       z dnia 26.03.2009



Zwolnienie
z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.




Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Bielsku-Białej ul. Żywiecka 11, 
43-300 Bielsko-Biała, w oparciu o art. 6 ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym wystąpił 
z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej 
w obwodzie rybackim rzeki Soła – nr 1 z uwagi na ewidentne pogarszanie się warunków środowiskowych w następstwie intensyfikacji prowadzonych prac regulacyjnych 
i utrzymaniowych w korycie górnej Soły oraz dużej presji drapieżników, a zwłaszcza kormorana czarnego.
Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 1a i art. 6 ust.3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66 poz. 750 z późn. zm.), 
po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Związku Wędkarskiego, Zarząd Okręgu w Bielsku-Białej oraz pozytywnej opinii właściciela wody tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie w sprawie zwolnienia użytkownika rybackiego z prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, zwalnia Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Bielsku-Białej 
z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki 
Soła – nr 1 zgodnie z operatem rybackim.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej jest ważne 
w okresie do 31 grudnia 2011 roku.

W okresie obowiązywania zwolnienia z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, celem zapewnienia ochrony ichtiofauny oraz potrzeb obwodu rybackiego, zobowiązuje się Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Bielsku-Białej do:
-  corocznego zarybiania wód obwodu rybackiego rzeki Soła – nr 1 minimalnymi dawkami 
    materiału zarybieniowego:     pstrąga potokowego narybek letni              100.000 szt.,
                                                    pstrąga potokowego narybek wiosenny        20.000 szt.,
                                                    lipienia narybek wiosenny                            20.000 szt.,
                                                    lipienia narybek jesienny                              20.000 szt.,
- przeznaczania niezbędnych środków finansowych na odłowy kontrolne, ochronę przed 
    kłusownictwem rybackim i wędkarskim,
- pisemnego corocznego informowania Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu 
    Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o realizacji powyższych zobowiązań
    w terminie 3-ch miesięcy po zakończeniu każdego roku obowiązywania zwolnienia.


Zezwolenie, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
 z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) podlega opłacie skarbowej w kwocie 82,00 zł.


