
 
Uchwała Nr XII/71/22 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  

 

z dnia 24 marca 2022 r. 

 

w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do przetargu ustnego na 

dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa na okres 10 lat  

z przeznaczeniem na amatorski połów ryb oraz na cele rekreacyjne 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) 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 oraz z 2018 r. poz. 3475) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin 

Dorzecza Parsęty uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przystępuje do ogłoszonego przez Starostę 

Białogardzkiego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa 

stanowiącej działkę ewidencyjną nr 179/2 (wody stojące, jezioro) położoną w obrębie 

ewidencyjnym Tyczewo, gmina Tychowo, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na amatorski połów 

ryb oraz na cele rekreacyjne.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Zgromadzenia  
/-/ Marek Kuźma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały nr XII/71/22 
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 24 marca 2022 r. 
 

w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do przetargu ustnego na 

dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa - na okres 10 lat - z przeznaczeniem na amatorski 

połów ryb oraz na cele rekreacyjne. 

 
 Przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa - na okres 10 lat - z 

przeznaczeniem na amatorski połów ryb oraz na cele rekreacyjne ogłoszony przez Starostę 

Białogardzkiego. Daje szansę na jeszcze lepsze wykorzystanie bioróżnorodności wód na terenie 

gmin należących do Związku zachowując ich walory przyrodnicze.  

 Związek biorąc udział w przetargu będzie gwarantem zachowania bioróżnorodności, 
ochrony gatunków zagrożonych i jednocześnie uniemożliwi stosowanie gospodarki rabunkowej 
polegającej na przemysłowym odławianiu ryb. Główny nacisk będzie położony na rozwój turystyki 
wędkarskiej. 


