
Uchwała Nr 23/16 
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 15 lipca 2016 r. 
 

w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie 

amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim – Parsęta 1. 

 

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

U. z 2015 r. poz. 652) 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. Uchwala się następujące stawki opat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie amatorskiego 

połowu ryb w obwodzie rybackim Parsęta 1 na 2016 r. : 

 

I. Rzeka Parsęta, dopływy, starorzecza, zbiorniki na Wogrze, Kanał drzewny - wszystkimi 

dozwolonymi na danych odcinkach metodami: 

1.  Zezwolenie od 21.07.2016 r. do 31.12.2016 r. - podstawowa stawka - 105 zł 

2.  Zezwolenie od 21.07.2016 r. do 31.12.2016 r. - dla osób powyżej 65 roku życia oraz młodzieży  

do 18 roku życia -75 zł 

3.  Zezwolenie okresowe - 1 dniowe -25 zł 

4.  Zezwolenie okresowe - 3 dniowych - 50 zł 

5.  Zezwolenie okresowe - 7 dniowe - 90 zł 

6.  Zezwolenia okresowe - 30 dniowe - 125 zł 

7. Zezwolenie na połów podczas zawodów wędkarskich – 10 zł 

 

II. Na zbiorniki na Wogrze, Kanał Drzewny i starorzecza – wszystkimi dozwolonym tam metodam 

Zezwolenie od 21.07.2016 r. do 31.12.2016 r. - 45 zł 

 
§ 2. Uchwala się następujące stawki opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie amatorskiego 

połowu ryb w obwodzie rybackim Parsęta 1 na 2017 r. : 

 

I. Rzeka Parsęta, dopływy, starorzecza, zbiorniki na Wogrze, Kanał drzewny - wszystkimi 

dozwolonymi na danych odcinkach metodami: 

1.  Zezwolenie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. - podstawowa stawka - 250 zł 

2.  Zezwolenie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. - dla osób powyżej 65 roku życia oraz młodzieży 

do 18 roku życia -175 zł 

3.  Zezwolenie okresowe - 1 dniowe -25 zł 

4.  Zezwolenie okresowe - 3 dniowych - 50 zł 

5.  Zezwolenie okresowe - 7 dniowe - 90 zł 

6.  Zezwolenia okresowe - 30 dniowe - 125 zł 

7. Zezwolenie na połów podczas zawodów wędkarskich – 10 zł 

 

II. Na zbiorniki na Wogrze, Kanał Drzewny i starorzecza – wszystkimi dozwolonym tam metodami 

Zezwolenie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. - 100 zł 

Zezwolenie na połów podczas zawodów wędkarskich – 10 zł 

§ 3. 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.  



§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowy o oddanie w 

użytkowanie obwodu rybackiego.       

 

Przewodniczący Zarządu 

   /-/ Waldemar Miśko  

 

  


