
Uchwała Nr 25/17 

Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 15 listopada 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie amatorskiego 

połowu ryb  

 

Na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1566 ) i § 17 ust. 2 pkt 6 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) Zarząd Związku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie 

amatorskiego połowu ryb na 2017 r. i 2018 r.:  

 

1)  w obwodzie rybackim Parsęta 1 na rzece Parsęcie, dopływach, starorzeczach, zbiornikach na 

Wogrze, Kanale drzewnym - wszystkimi dozwolonymi na danych odcinkach metodami: 

a) za zezwolenie roczne  - 250 zł; 

- zniżka dla młodzieży do 18 lat, osób powyżej 65 r. życia oraz dla osób z orzeczeniem o 

niepełnosprawności (dotyczy opłaty całorocznej) – 175 zł (30%), 

b) za zezwolenie okresowe - 1 dniowe - 25 zł, 

c) za zezwolenie okresowe - 3 dniowe - 50 zł, 

d) za zezwolenie okresowe - 7 dniowe - 90 zł, 

e) za zezwolenia okresowe - 30 dniowe - 125 zł; 

 

2)  na jeziorze Baczyno, Baczynko, zbiorniku w Gruszewie, zbiornikach na Wogrze, rozlewisku 

Pyszka, Kanale Drzewnym i starorzeczach – wszystkimi dozwolonym na danych odcinkach 

metodami: 

a) za zezwolenie roczne  - 100 zł; 

- zniżka dla młodzieży do 18 lat, osób powyżej 65 r. życia oraz dla osób z orzeczeniem o 

niepełnosprawności (dotyczy opłaty całorocznej) – 70 zł (30%), 

b) za zezwolenie okresowe - 1 dniowe  - 15 zł, 

c) za zezwolenie okresowe - 3 dniowe - 30 zł, 

d) za zezwolenie okresowe - 7 dniowe - 45 zł, 

e) za zezwolenie okresowe – 14 dniowe – 60 zł, 

f) za zezwolenie okresowe – 30 dniowe – 80 zł. 

 

3)  Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej przysługują zniżki za zezwolenie roczne, w 

wysokości: 

a) za przepracowanie powyżej 70 godzin na rzecz obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr 1 - 

30%, 

b) za zatrzymanie kłusownika w obwodzie rybackim rzeki Parsety nr 1 w roku 2016 lub 2017- 

60%. 

 

§ 2. 1. Uchwala się obowiązek zgłaszania zawodów wędkarskich odbywających się na 

obwodzie rybackim Parsęty nr 1 przez organizatorów najpóźniej na dwa dni przed planowanym 

dniem zawodów. Organizator przedstawia Związkowi listę uczestników po zakończonych 

zawodach . 

2. W zawodach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy zostali wskazani w liście 

uczestników, o której mowa w ust. 1.  

3. Dopuszcza się możliwość nieodpłatnego wydania zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu 

ryb zwycięzcom zawodów wędkarskich jako nagrody w organizowanych zawodach wędkarskich 



oraz osobom szczególnie zasłużonym dla zachowania środowiska naturalnego dorzecza Parsęty. 

Decyzję w tej sprawie podjemuje każdorazowo  Przewodniczący Zarządu.  

§ 3.  Wpłaty z zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb przekazuje się na ochronę 

wód obwodu rybackiego – Parsęta 1. 

§ 4. Traci moc uchwała Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty nr 44/16 z dnia 16 

grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie 

amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim – Parsęta 1. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

Przewodniczący Zarządu 

/-/ Waldemar Miśko   


