
 
Uchwała Nr X/74/17 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
z dnia 22 marca 2017 r. 

 
w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu 

„Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty w 

roku 2017- etap I” 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948) oraz § 11 pkt 1 Statutu Związku 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r.  Nr  10,  poz.  74,  Dz.  Urz.  

Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 7, poz. 129, z  2008 r. Nr  85, poz. 1813  oraz  z  2010 r.   

Nr   33,  poz.  679 i Nr 102, poz. 1829) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje: 

 

§1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przystępuje do projektu "Ochrona ichtiofauny 

ginącej i zagrożonej wyginięciem w Dorzeczu rzeki Parsęty w roku 2017 – etap I" 

dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

          /-/ Marek Kuźma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Uzasadnienie do Uchwały nr X/74/17 
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 22 marca 2017 r. 
 

w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu "Ochrona 

ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty w roku 2017 – etap I" 

 

  
Celem wniosku związanego z etapem I jest odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i 
zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu planuje się przeprowadzić 
zarybiania następującymi gatunkami ryb: lipień wylęg żerujący w ilości 75.000 sztuk, lipień narybek 
jesienny w ilości 19.730 sztuk, pstrąg potokowy, narybek letni 33.250 sztuk, certa, narybek 
jesienny w ilości 10.000 sztuk, węgorz, narybek podhodowany 30 kg. 
 
Ze względu na zubożoną faunę rzeki Parsęty i jej dopływów, będącą skutkiem prowadzenia przez 
lata niekontrolowanej gospodarki rybackiej oraz zanieczyszczenia wód, konieczne jest 
przeprowadzenie  w dorzeczu Parsęty zarybień gatunkami ryb, będących bazą pokarmową dla 
gatunków ginących bądź zagrożonych wyginięciem w dorzeczu Parsęty. W związku z powyższym, 
zaplanowane zostały również zarybienia miętusem, wylęg żerujący w ilości 2.250.000 sztuk oraz 
jaziem, wylęg żerujący w ilości 375.000 sztuk.  
 
Wartość całkowita projektu wyniesie 111.998,50 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 83.998,88 zł, pozostałe środki 
to wkład własny Związku.  
 
Realizacja projektu będzie trwała do 31.12.2017 r. 


