Ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych dla ryb

 Podstawa prawna 
-	art. 15 ust. 2 w związku z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 
o rybactwie śródlądowym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.),
-	§ 15 i § 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. 
w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1559 z późn. zm.).

Zainteresowane podmioty:
Użytkownicy obwodów rybackich lub właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
Postępowanie może być wszczynane z urzędu. 

Opis procedury:
Ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych dla ryb na czas nieokreślony albo na czas określony odbywa się w drodze uchwał wydawanych przez Zarząd Województwa Śląskiego, z urzędu albo na wniosek uprawnionego do rybactwa lub właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.


Wymagane dokumenty:
wniosek zawierający pełną nazwę uprawnionego do rybactwa wraz z danymi adresowymi,
	aktualny, pozytywnie zaopiniowany operat rybacki,
	umowę dzierżawy obwodu rybackiego na obszarze, którego miałby zostać ustanowiony/ zniesiony obręb ochronny,
	określenie wraz z zaznaczeniem obszaru proponowanego do ustanowienia obrębu ochronnego, lub miejscem w którym znajduje się aktualnie obręb ochronny,
	uzasadnienie (inne dokumenty potwierdzające zasadność ustanowienia lub zniesienia obrębu ochronnego oraz wpływ tych działań na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. J. Ligonia 46
40-037 Katowice
(Kancelaria Ogólna – pok. 164) z dopiskiem Wydział Terenów Wiejskich.


Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc
w sprawach szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące

Osoby kontaktowe:
Jacek Malinowski tel. (032)  7835667
Danuta Zawada     tel. (033) 48-53-293

Załączniki:
1.	ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( tekst jednolity - Dz. U. 
z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.),
2.	rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących 
w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1559 z późn. zm.).

