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Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane
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7

8

9

10
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12

13

Jeziora

I. DORZECZE ODRY

I.1.1.

I.1
1.

I. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA RZEKI
ODRA
I.1. Rzeka Odra
1. Obwód rybacki rzeki Odra - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Odra na odcinku wytyczonym:
a) w górnym biegu – linią prostą
prostopadłą do prawego brzegu
rzeki Odra przechodzącą przez
punkt leżący na zbiegu lewego
brzegu rzeki Nysa Łużycka z
lewym brzegiem rzeki Odra,
b) w dolnym biegu - linią prostą
prostopadłą do lewego brzegu
rzeki Odra przechodzącą przez
punkt położony na zbiegu
prawego brzegu rzeki Pliszka z
prawym brzegiem rzeki Odra;
2) rzeki Pliszka na odcinku od osi
podłużnej mostu drogowego CybinkaSłubice do jej ujścia do rzeki Odra;
3) naturalnych zbiorników wodnych,
leżących w międzywalu i mających
stałe lub okresowe połączenie z rzeką o
której mowa w pkt. 1 lub 2;
4) starorzeczy i kanałów mających
połączenie z wodami rzeki Odra na
tym odcinku.

I. 1. RZEKA ODRA I
MIĘDZYODRZE
I. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA RZEKI
ODRA
I.1. Rzeka Odra
1. Obwód rybacki rzeki Odra - nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Odra na odcinku wytyczonym:
a) w górnym biegu – linią prostą
prostopadłą do prawego brzegu
rzeki Odra przechodzącą przez
punkt leżący na zbiegu lewego
brzegu rzeki Nysa Łużycka z
lewym brzegiem rzeki Odra,
b) w dolnym biegu - linią prostą
prostopadłą do lewego brzegu
rzeki Odra przechodzącą przez
punkt położony na zbiegu
prawego brzegu rzeki Pliszka z
prawym brzegiem rzeki Odra;
2) rzeki Pliszka na odcinku od osi
podłużnej mostu drogowego CybinkaSłubice do jej ujścia do rzeki Odra;
3) naturalnych zbiorników wodnych,
leżących w międzywalu i mających
stałe lub okresowe ciągłe bądź
okresowe naturalne połączenie z rzeką
o której mowa w pkt. 1 lub 2;
4) starorzeczy i kanałów mających
ciągłe bądź okresowe naturalne
połączenie z wodami rzeki Odra na
tym odcinku.

Obwód rybacki nie uległ zmianie.
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Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane
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Wykluczane

3

4
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2. Obwód rybacki rzeki Odra - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Odra na odcinku wytyczonym:
a) w górnym biegu – linią prostą
prostopadłą do lewego brzegu rzeki
Odra przechodzącą przez punkt
położony na zbiegu prawego brzegu
rzeki Pliszka z prawym brzegiem
rzeki Odra,
b) w dolnym biegu - linią prostą
prostopadłą do lewego brzegu rzeki
Odra przechodzącą przez punkt
położony na zbiegu prawego brzegu
rzeki Myśla z prawym brzegiem
rzeki Odra;
2) starorzeczy i kanałów mających
połączenie z wodami rzeki Odra na
tym odcinku;
3) rzeki Ilanka na odcinku od dolnego
stopnia progu w miejscowości
Rybocice do jej ujścia do rzeki Odra.

2. Obwód rybacki rzeki Odra - nr –
2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Odra na odcinku wytyczonym:
a) w górnym biegu – linią prostą
prostopadłą do lewego brzegu
rzeki Odra przechodzącą przez
punkt położony u na zbiegu
prawego brzegu rzeki Pliszka z
prawym brzegiem rzeki Odra,
b) w dolnym biegu - linią prostą
prostopadłą do lewego brzegu
rzeki Odra przechodzącą przez
punkt położony u na zbiegu
prawego brzegu rzeki Myśla z
prawym brzegiem rzeki Odra;
2) starorzeczy i kanałów mających
ciągłe bądź okresowe naturalne
połączenie z wodami rzeki Odra na
tym odcinku;
3) rzeki Ilanka na odcinku od dolnego
stopnia progu w miejscowości
Rybocice do jej ujścia do rzeki Odra
wraz z wodami Kanałów A Świecko i
B Świecko.

Jeziora

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

8

9

10

11

12
Do obwodu włączono dopływy
rzeki Ilanki: Kanał A Świecko,
Kanał B Świecko, stanowiące wody
publiczne wskazane w
rozporzadzeniu Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną
(Dz. U. z 2003 r. r 16, poz. 149).

13
Wody płynące tego obwodu
(starorzecza rzeki Odry) położone
są w otulinie Parku Narodowego
„Ujście Warty”. Zarządzeniem nr
48 Ministra Środowiska z dnia 10
grudnia 2004 r. w sprawie zadań
ochronnych dla Parku
Narodowego "Ujście Warty" (Dz.
Urz. MŚiGIOŚ z 2004 r. Nr 3,
poz. 64) zatwierdzone zostały
zadania ochronne nie wskazujące
jednak obszarów, w których
rybactwo byłoby dozwolone. Zadania ochronne obowiązują do
dnia 31.12.2006 r.
Na wodach w otulnie Parku zakaz
rybactwa nie obowiązuje.
W rejonie obwodu
zidentyfikowano rezerwat
przyrody Łęgi koło Słubic – wg
stanowiska Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w
Zielonej Górze w granicach
rezerwatu brak jest wód
płynących.

Kanał A
Świecko,
Kanał B
Świecko
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3. Obwód rybacki rzeki Odra - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Odra na odcinku wytyczonym:
a) w górnym biegu - linią prostą
prostopadłą do lewego brzegu rzeki
Odra przechodzącą przez punkt
położony na zbiegu prawego brzegu
rzeki Myśla z prawym brzegiem rzeki
Odra,
b) w dolnym biegu - furtą jazu w
miejscowości Widuchowa, leżącym w
704,1 km rzeki Odra;
2) kanału pod Czelinem, kanału pod
Starym Błeszynem, wszystkich
kanałów na zachód miejscowości
Siekierki, kanału i starorzecza na
południe od miejscowości Stary
Kostrzynek oraz Stara Rudnica, kanału
na zachód od miejscowości Osinów
Dolny, kanału w miejscowości Piaski,
kanału w miejscowości Krajnik Dolny,
starorzecza na północ od miejscowości
Ognica;
3) kanału Cedyńskiego w rejonie
miejscowości Bielinek;
4) rzeki Słubia na odcinku od
podłużnej osi mostu drogowego w
Starych Łysogórkach do jej ujścia do
rzeki Odra;
5) rzeki Rurzyca na odcinku od linii
prostopadłej do brzegów w 2,4 km
biegu rzeki do jej ujścia do rzeki Odry;
6) żwirowni Bielinek.

3. Obwód rybacki rzeki Odra - nr –
3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Odra na odcinku wytyczonym:
a) w górnym biegu - linią prostą
prostopadłą do lewego brzegu rzeki
Odra przechodzącą przez punkt
położony na zbiegu prawego brzegu
rzeki Myśla z prawym brzegiem rzeki
Odra,
b) w dolnym biegu - osią jazu w
miejscowości Widuchowa, leżącym w
704,1 km rzeki Odra Zachodnia;
2) kanału pod Czelinem, kanału pod
Starym Błeszynem, wszystkich
kanałów kanału na zachód na południe
od miejscowości Siekierki, kanału i
starorzecza kanałów i starorzeczy na
południe od miejscowości Stary
Kostrzynek oraz Stara Rudnica
mających ciągłe bądź okresowe
naturalne połączenie z wodami rzeki
Odra, kanału na zachód od
miejscowości Osinów Dolny, kanału w
miejscowości Piaski, kanału w
miejscowości Krajnik Dolny, Kanału
Rynica – Ognica (Dopływ z Rynicy),
starorzecza starorzeczy na północ od
miejscowości Ognica mających ciągłe
bądź okresowe naturalne połączenie z
wodami rzeki Odra;
3) Kanału Cedyńskiego wraz z wodami
Kanałów: Bielińskiego i Osinowskiego
w rejonie miejscowości Bielinek;
4) rzeki Słubia na odcinku od
podłużnej osi mostu drogowego w
Starych Łysogórkach do jej ujścia do
rzeki Odra;
5) rzeki Rurzyca na odcinku od linii
prostopadłej do brzegów w 2,4 km
biegu rzeki do jej ujścia do rzeki Odra;
6) żwirowni Bielinek.

Jeziora

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

10

11

12
Wprowadzono korektę opisu
składników obwodu rybackiego w
punkcie 2 oraz 3 poprzez wskazanie
nazw niektórych kanałów. Zasięg
obwodu nie uległ zmianie;
wprowadzona zmiana zapisu ma
charakter porządkujący,
precyzyjniej wskazujący granice
obwodu.

13
W rejonie obwodu
zidentyfikowano rezerwat
przyrody „Dolina Świergotki” na
Dopływie w Lubiechowie
Dolnym (Potok Świergotka),
jednak dopływ ten nie wchodzi w
skład obwodu.
W opisie obwodu zrezygnowano
z zapisu „furta” jazu. Z
hydrotechnicznego punktu
widzenia nie ma pojęcia „furta”
jazu – zastąpiono je więc
pojęciem „oś” jazu.

Żwirownia
Bielinek

Z obwodu ponadto wykluczono
wody żwirowni Bielinek, z uwagi
na fakt, iż zgodnie z interpretacją
prawną Prezesa Krajowgo Zarządu
Gospodarki Wodnej (pismo Prezesa
z dnia 17.07.2006 r., znak:
KZGWuw-021-9/1218/06/mł
skierowane do Dyrektora RZGW
Szczecin) , stanowią one wody
zgromadzone za pomocą urządzeń
oraz instalacji technicznych
niebędących urządzeniami
wodnymi (a do takich należy
zaliczyć czynne wyrobisko kopalni
Bielinek). Ponadto czynne
wyrobisko złóż kopalin nie podlega
przepisom ustawy Prawo wodne i
nie stanowi śródlądowych
powierzchniowych wód płynących.
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4. Obwód rybacki rzeki Odra - nr - 4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Odra Zachodnia na odcinku od
furty jazu w miejscowości
Widuchowa, leżącym w 704,1 km
rzeki Odra do osi podłużnej mostu
drogowego leżącego w 25,4 km rzeki
Odra Zachodnia , w ciągu autostrady
Szczecin – Kołbaskowo;
2) rzeki Odra Wschodnia od furty jazu
w miejscowości Widuchowa, leżącym
w 704,1 km rzeki Odra do osi
podłużnej mostu drogowego leżącego
w 728 km rzeki Odra, w ciągu
autostrady Szczecin – Kołbaskowo;
3) rzeki Tywa na odcinku od jej ujścia
do rzeki Odra do osi podłużnej mostu
drogowego Gryfino – Chojna, wraz z
kanałem zimnym i ciepłym
„Elektrociepłowni Dolna Odra”;
4) kanałów położonych między
odcinkami rzek Odra Zachodnia i Odra
Wschodnia, wyznaczonymi furtą jazu
w miejscowości Widuchowa i osią
podłużną autostrady Szczecin –
Kołbaskowo.

4. Obwód rybacki rzeki Odra - nr –
4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Odra Zachodnia na odcinku od
osi jazu w miejscowości Widuchowa,
leżącym w 704,1 km rzeki Odra do osi
podłużnej mostu drogowego leżącego
w 25,4 km rzeki Odra Zachodnia , w
ciągu autostrady Szczecin –
Kołbaskowo;
2) rzeki Odra Wschodnia od jej
początku, w miejscu rozdzielenia się
rzeki Odra na rzeki Odra Wschodnia i
Odra Zachodnia osi jazu w
miejscowości Widuchowa, leżącym w
704,1 km rzeki Odra do osi podłużnej
mostu drogowego leżącego w 728 km
rzeki Odra, w ciągu autostrady
Szczecin – Kołbaskowo;
3) rzeki Tywa na odcinku od jej ujścia
do rzeki Odra do osi podłużnej mostu
drogowego Gryfino – Chojna, wraz z
kanałem zimnym i ciepłym
Elektrociepłowni „Dolna Odra”;
4) kanałów położonych między
odcinkami rzek Odra Zachodnia i Odra
Wschodnia, wyznaczonymi osią jazu w
miejscowości Widuchowa i osią
podłużną autostrady Szczecin –
Kołbaskowo wraz z Jeziorem
Rybackie.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:
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Dodawane

Wykluczane
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Zbiorniki
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6

7

8

9

10
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12
Opis składników obwodu
rybackiego uzupełniono o wody
Jeziora Rybackiego, omyłkowo nie
wymienionego w zmienianym
rozporządzeniu.
Wprowadzono korektę opisu
początku obwodu na rzece Odra
Wschodnia. W zmienianym
rozporządzeniu błędnie wskazano,
jako początek rzeki Odra
Wschodnia - jaz w miejscowości
Widuchowa, który w
rzeczywistości usytuowany jest na
rzece Odra Zachodnia. Zasięg
obwodu nie uległ zmianie,
wprowadzona korekta ma charakter
porządkujący.

Jezioro
Rybackie

4

Uwagi

13
W opisie obwodu zrezygnowano
z zapisu „furta” jazu. Z
hydrotechnicznego punktu
widzenia nie ma pojęcia „furta”
jazu – zastąpiono je więc
pojęciem „oś” jazu.
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5. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 5
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) kanałów polderu nr 3 pomiędzy
autostradą Szczecin - Kołbaskowo a
Szosą Poznańską;
2) kanału Leśny (Odyniec), kanału
Skośnica, kanału Obnica, kanału
Kurowski,
3) kanału "Przekop Parnicki" do
podłużnej osi mostu Portowego wraz z
krótkim kanałem łączącym z Odrą;
4) rzeki Odry Zachodniej na odcinku
od podłużnej osi mostu drogowego na
autostradzie Szczecin – Kołbaskowo
położonego w 25,4 km do podłużnej
osi mostu drogowego na trasie
Zamkowej w Szczecinie położonego w
36,5 km;
5) rzeki Odry Wschodniej na odcinku
od podłużnej osi mostu drogowego na
autostradzie Szczecin – Kołbaskowo
położonego w 728 km do podłużnej osi
mostu Cłowego położonego w 737,8
km;
6) kanału Klucz, kanału Cegielinka.

5. Obwód rybacki rzeki Odra – nr –
5
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) kanałów polderu nr 3 pomiędzy
autostradą Szczecin - Kołbaskowo a
Szosą Poznańską z wyłączeniem wód
w granicach rezerwatu przyrody
„Kanał Kwiatowy”.
2) Kanału Leśny (Odyniec), Kanału
Skośnica, Kanału Obnica, Kanału
Kurowski;
3) Kanału "Przekop Parnicki" do
podłużnej osi mostu Portowego wraz z
krótkim kanałem łączącym go z rzeką
Odra;
4) rzeki Odra Zachodnia na odcinku od
podłużnej osi mostu drogowego na
autostradzie Szczecin – Kołbaskowo
położonego w 25,4 km do podłużnej
osi mostu drogowego na trasie
Zamkowej w Szczecinie położonego w
36,5 km;
5) rzeki Odra Wschodnia na odcinku
od podłużnej osi mostu drogowego na
autostradzie Szczecin – Kołbaskowo
położonego w 728 km do podłużnej osi
mostu Cłowego położonego w 737,8
km;
6) Kanału Klucz, Kanału Cegielinka.

I.2. Kanał Regaliczka
1. Obwód rybacki jeziora Portowe
na rzece Regaliczka - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Portowe oraz wody kanału Regaliczka
i kanału Rybny na całej ich długości.

I.2. Rzeka Regaliczka
1. 6. Obwód rybacki Jeziora Portowe
na rzece Regaliczka - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Portowe oraz wody kanału rzeki
Regaliczka i Kanału Rybny na całej ich
długości.

I.3. Kanał Konotop

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Jeziora

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe
11

Rezerwat
przyrody
„Kanał
Kwiatowy”

Uzasadnienie

12
Wprowadzona zmiana zapisu ma
charakter porządkujący,
precyzyjniej wskazujący składniki
obwodu.
Na wodach [na Kanale Żeglica –
Dopływ z Łęgów Odrzańskich III)]
tego obwodu znajduje się rezerwat
przyrody „Kanał Kwiatowy”. Dla
ww. rezerwatu nie ustanowiono
planu ochrony ani obowiązujących
zadań ochronnych. Wg stanowiska
Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody w Szczecinie wody
wchodzące w skład tego rezerwatu
powinny zostać wyłączone z
obwodu. Wykluczenie tych wód z
obwodu rybackiego jest możliwe –
zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o
rybactwie śródlądowym gdyż
użytkownik rybacki obwodu
wyraził na to pisemną zgodę.

Obwód rybacki nie ulega zmianie.

I.2. ZLEWNIA KANAŁU
KONOTOP
I.3. Kanał Konotop

5

Uwagi

13
W rejonie obwodu
zidentyfikowano rezerwat
przyrody „Kurowskie Błota” na
ciekach bez nazwy, które nie
wchodzą w skład obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.2.1.

I.2.2.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

1.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Krzesińskiego oraz Kanału
Krzesińskiego wraz z dopływami, z
uwagi na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior (Jezioro
Krzesińskie nie jest taką umową
objęte).
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 1 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Inną obowiązującą nazwą Kanału
Konotop jest nazwa: „Kanał
Krzesiński”. Nie jest to więc
osobny kanał jak to można było
wywnioskować z poprzedniego
zapisu składników obwodu.
Opis składników obwodu
uzupełniono o dopływy
wymienionego jeziora i Kanału
Konotop (Kanału Krzesińskiego).
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Graniczne na Kanale
Konotop - nr – 1 poprzez
wykluczenie z niego wód Jeziora
Krzesińskiego oraz Kanału
Krzesińskiego wraz z dopływami, z
uwagi na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 1 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa w
obwodzie może być tylko jedna
osoba fizyczna albo prawna.
Z obwodu wykluczono wody
czynnego stawu przepływowego
zlokalizowanego na Kanale
Konotop w miejscowości Granice,
gm. Maszewo, który pomimo braku
aktualnego pozwolenia
wodnoprawnego powinien
podlegać wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
Inną obowiązującą nazwą Kanału
Konotop jest nazwa: „Kanał
Krzesiński”. Nie jest to więc
osobny kanał jak to można było
wywnioskować z poprzedniego
zapisu składników obwodu.
Opis składników obwodu
uzupełniono o dopływy
wymienionego jeziora i Kanału
Konotop (Kanału Krzesińskiego).

13

3

4

1. Obwód rybacki jeziora Graniczne
na kanale Konotop - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Graniczne, jeziora Krzesińskie wraz z
wodami kanału Konotop i kanału
Krzesiński, na całej ich długości.

1. Obwód rybacki Jeziora Graniczne
na Kanale Konotop (Kanale
Krzesiński) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Graniczne Jeziora Krzesińskie wraz z
wodami Kanału Konotop i kanału
Krzesiński (Kanału Krzesiński), na
odcinku 50 metrów od wypływu z
Jeziora Graniczne. całej ich długości

Brak

2. Obwód rybacki Jeziora
Krzesińskie na Kanale Konotop
(Kanale Krzesiński) – nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Krzesińskie wraz z wodami Kanału
Konotop (Kanału Krzesiński), na
odcinku 50 m od wypływu z Jeziora
Graniczne do jego ujścia do Jeziora
Krzesińskie z wyłaczeniem wód
obiektu stawowego zlokalizowanego w
miejscowości Granice z wraz z
wodami dopływów.

Jeziora

Staw
przepływowy
w
miejscowości
Granice

I.3. ZLEWNIA KANAŁU
LUBOŃSKIEGO
6

Właściciel stawów w
miejscowości Granice – został
pisemnie upomniany o
konieczności uzyskania nowego
pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.3.1

2

I.4
1.

III.
I.4.1.

III.2.
1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

I.4. Kanał Luboński
1. Obwód rybacki jeziora Urad na
kanale Luboński – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Urad, jeziora Mildno wraz z
wodami kanału Luboński od jego
początku do linii biegnącej wzdłuż
furty śluzy w wale
przeciwpowodziowym;
2) kanału Cybinka, kanału Przyrzecze,
kanału Grzmiąca i kanału Kłopot na
całej ich długości.

III. ZLEWNIA RZEK PLISZKI I
ILANKI
III.2. Rzeka Pliszka
1. Obwód rybacki jeziora Malcz na
rzece Pliszka – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Malcz.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Konieczność wykluczenia z
obwodu rybackiego Jeziora Mildno
(Leśne) wynika z faktu, uznania
wód tego jeziora za wodę stojącą na
podstawie analizy mapy MPHP i
ewidencji wód Lubuskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Zielonej Górze.
Potwierdzeniem tego są informacje
uzyskane z ewidencji gruntów
Starostwa Powiatowego w
Słubicach, wg których Jezioro
Mildno (Leśne) tj. działka
ewidencyjna 657 obręb
ewidencyjny Rąpice, stanowi wodę
stojącą.
Ciek wypływający z jeziora
stanowi rów melioracji
szczegółowej, nie posiadający
połączenia z publicznymi
powierzchniowymi wodami
płynącymi.
Wykreślone z obwodu kanały
stanowią dopływy zarówno Kanału
Cybinka jak również Jeziora Urad.
Z poprzedniego zapisu składników
obwodu takiego wniosku nie można
było wyciągnąć. Wprowadzona
więc zmiana poprzez dodanie:
„wraz z wodami ich dopływów”
miała charakter porządkujący,
precyzyjniej wskazujący składniki
obwodu.

W obwodzie tym znajdują się
stawy przepływowe w
miejscowości Cybinka na cieku
Cybinka, nieczynne, bez
aktualnego pozwolenia
wodnoprawnego – wody w tych
stawach nie mogą zostać
wykluczone z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.

I.4. Kanał Luboński
1. Obwód rybacki Jeziora Urad na
Kanale Luboński – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Urad, Jeziora Mildno
(Leśne) wraz z wodami Kanału
Luboński od jego początku do linii
biegnącej wzdłuż furty śluzy w wale
przeciwpowodziowym;
2) Kanału Cybinka (Kanał Cofkowy),
kanału Przyrzecze, kanału Grzmiąca i
kanału Kłopot na całej jego długości
- wraz z wodami ich dopływów.

Jeziora

Jezioro
Mildno
(Leśne)

I.4. ZLEWNIA RZEKI PLISZKA
III. ZLEWNIA RZEK PLISZKI
I ILANKI
III.2. Rzeka Pliszka
1. Obwód rybacki Jeziora Malcz
Północny na rzece Pliszka – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jezior
Malcz
Północny
oraz
Malcz
Południowy wraz z łączącym je
przesmykiem.

Wprowadzono korektę zapisów
dotyczących Jeziora Malcz, w
rzeczywistości są to dwa Jeziora:
Malcz Północny i Malcz
Południowy.
Oba jeziora stanowią działkę
ewidencyjną nr 4, w obrębie
ewidencyjnym m ówek ,
położoną na terenie zamkniętym w
rozumieniu zapisów ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

7

W rejonie obwodu
zidentyfikowano rezerwat
przyrody „Młodno”. Wg
stanowiska Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w
Zielonej Górze w granicach
rezerwatu brak jest wód
płynących.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.4.2.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

4

5

Brak

2. Obwód rybacki Jeziora Linie
(Małe Jeziorko) na rzece Pliszka – nr
–2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Linie (Małe Jeziorko);
2) rzeki Pliszka na odcinku od Jeziora
Malcz Południowy do Jeziora Linie
(Małe Jeziorko).

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

6

7

8

9

10

11

12
Jezioro Linie wchodziło w skład
obwodu rybackiego Bobrze
(Poźrzadło) na rzece Pliszka – nr –
3 – omyłkowo nie zostało
wymienione w zmienianym
rozporządzeniu.
Natomiast konieczność
ustanowienia nowego obwodu
rybackiego wynika z faktu podziału
tego obwodu [Bobrze (Poźrzadło)
na rzece Pliszka – nr – 3] poprzez
wykluczenie z niego wód Jeziora
Linie, z uwagi na zapisy umów na
rybackie użytkowanie jezior.
Jezioro stanowi działkę
ewidencyjną nr 149, w obrębie
ewidencyjnym Jemiołów, położoną
na terenie zamkniętym w
rozumieniu zapisów ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Również wskazany odcinek rzeki
Pliszka znajduje się na terenie
zamkniętym w rozumieniu ww.
przepisów.

13

Jezioro
Linie (Małe
Jeziorko)

I.4.3.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Bobrze na
rzece Pliszka – nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Bobrze (Poźrzadło);
2) rzeki Pliszka na odcinku od jeziora
Malcz do jeziora Bobrzego.

2. 3. Obwód rybacki Jeziora Bobrze
(Poźrzadło) na rzece Pliszka – nr – 2
3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Bobrze (Poźrzadło) i Jeziora
Linie (Małe Jeziorko);
2) rzeki Pliszka na odcinku od Jeziora
Malcz Południowy Linie (Małe
Jeziorko) do Jeziora Bobrze
(Poźrzadło).

Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Linie, z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior (Jezioro Linie nie jest taką
umową objęte).
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 1 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Opis obwodu uzupełniono ponadto
o drugą nazwę Jezior Bobrze oraz
Malcz Południowy.

I.4.4.

3.

3. Obwód rybacki rzeki Pliszka – nr
–3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Pliszka na odcinku od jeziora Bobrze
do jeziora Ratno, wraz z wodami jej
dopływów.

3. 4. Obwód rybacki rzeki Pliszka –
nr – 3 4
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Pliszka na odcinku od Jeziora Bobrze
(Poźrzadło) do Jeziora Ratno
(Gądkowskie Małe, Czerwone) Wraz
z wodami jej dopływów dopływu.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Bobrze oraz Ratno.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów rzeki Pliszka, w
rzeczywistości istnieje tylko jeden
taki dopływ.

8

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

I.4.5.

4.

4. Obwód rybacki jezioro Wielicko
na rzece Pliszka – nr – 4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Ratno, jeziora Wielicko
(Gądkowskie Duże);
2) rzeki Pliszka na odcinku między
jeziorem Ratno a jeziorem Wielicko
- wraz z wodami ich dopływów.

I.4.6.

5.

5. Obwód rybacki rzeki Pliszka – nr
–5
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Pliszka na odcinku od jeziora Wielicko
do podłużnej osi mostu drogowego na
drodze Cybinka – Słubice, wraz z
wodami jej dopływów.

I.4.7.

III.1.
1.

III.1. Rzeka Łagowa
1. Obwód rybacki jeziora
Trześniowskie na rzece Łagowa – nr
–1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Trześniowskie, jeziora
Łagowskie;
2) rzeki Łagowa od źródeł do jej ujścia
do rzeki Pliszka, wraz z wodami jej
dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Łagowa do rzeki Pliszka
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu prawego brzegu
rzeki Pliszka z lewym brzegiem rzeki
Łagowa, z punktem położonym na
zbiegu prawego brzegu rzeki Pliszka z
prawym brzegiem rzeki Łagowa.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

4

5

6

7

8

9

10

11

4. 5. Obwód rybacki Jeziora
Wielicko (Gądkowskie Duże,
Wielkie) na rzece Pliszka – nr – 4 5
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Ratno (Czerwone), Jeziora
Wielicko (Gądkowskie Duże,
Wielkie),
2) rzeki Pliszka na odcinku między
Jeziorem Ratno (Gądkowskie Małe,
Czerwone) a Jeziorem Wielicko
(Gądkowskie Duże, Wielkie)
- wraz z wodami ich dopływów.
5. 6. Obwód rybacki rzeki Pliszka –
nr – 5 6
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Pliszka na odcinku od Jeziora Wielicko
(Gądkowskie Duże, Wielkie), do
podłużnej osi mostu drogowego na
drodze Cybinka – Słubice, wraz z
wodami jej dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów.
III.1. Rzeka Łagowa
1. 7. Obwód rybacki Jeziora
Trześniowskie (Ciecz) na rzece
Łagowa – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trześniowskie (Ciecz),
Jeziora Łagowskie;
2) rzeki Łagowa od źródeł wypływu z
Jeziora Trześniowskie (Ciecz) do jej
ujścia do rzeki Pliszka wraz z wodami
jej dopływów..
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Łagowa do rzeki Pliszka
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu prawego brzegu
rzeki Pliszka z lewym brzegiem rzeki
Łagowa, z punktem położonym na
zbiegu prawego brzegu rzeki Pliszka z
prawym brzegiem rzeki Łagowa.

Jeziora

Uzasadnienie

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Wielicko, Ratno.

Uwagi

13

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Wielicko.

Dopływy
rzeki
Łagowa

9

Wprowadzono korektę ilości
dopływów rzeki Łagowej, w
rzeczywistości takie dopływy nie
istnieją.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Trześniowskiego.
Wykreślenie z opisu składników
obwodu słowa: „źródeł” wynika z
faktu, iż na odcinku źródłowym
rzeki Łagowa (wg przebiegu mapy
MPHP) znajduje się obiekt
stawowy w miejscowości
m ówek, m. Łagów. Z operatu
wodnoprawnego, jak również z
informacji uzyskanych podczas
kontroli gospodarowania wodami
przeprowadzonej przez
pracowników RZGW w Szczecinie
wynika, że przez obiekt ten
przepływa rów melioracji
szczegółowej, zwany Potokiem
spod Bukowca, a nie rzeka Łagowa
jak podaje mapa MPHP. Rów ten
stanowi własność użytkownika
stawów. W związku z powyższym
wody w tych stawach
przepływowych, nie mogą podlegać
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym. Tym
samym błędnie wskazany w mapie
MPHP odcinek rzeki Łagowej nie
wchodzi w skład obwodu.

Przed przygotowaniem
niniejszego projektu
rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie z 2004 roku
pojwiły się wnioski o włączenie
do tego obwodu niektórych jezior
– między innymi niżej
wymienionych:
Jezioro i Czarne – po ponownej
analizie charakteru wód uznano je
za wody stojące Jako wody
stojące nie może zostać włączone
do obwodu.
W rejonie obwodu
zidentyfikowano rezerwat
przyrody „Buczyna Łagowska”–
wg stanowiska Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w
Zielonej Górze w granicach
rezerwatu brak jest wód
płynących.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.4.8.

I.4.9.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

III.3.
1.

III.4.

III.3. Rzeka Konotop
1. Obwód rybacki jeziora Dziarg na
rzece Konotop - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Dziarg (Duże);
2) rzeki Konotop na odcinku od źródeł
do jej ujścia do rzeki Pliszka, wraz z
wodami jej dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Konotop do rzeki Pliszka
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu prawego brzegu
rzeki Pliszka z lewym brzegiem rzeki
Konotop, z punktem położonym na
zbiegu prawego brzegu rzeki Pliszka z
prawym brzegiem rzeki Konotop.

III.4. Rzeka Ilanka

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

4

5

8. Obwód rybacki Jeziora Ciche
(Pegeerowskie, Majątkowe) na cieku
bez nazwy uchodzącym do rzeki
Łagowa – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Ciche (Pegeerowskie, Majątkowe)
wraz z wodami cieku łączącego to
jezioro z rzeką Łagowa.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Dodawane

Wykluczane

6

7

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

8

9

10

11

12
Ustanowiono nowy obwód rybacki
na wodach Jeziora Cichego
(Pegeerowskiego, Majątkowego)
oraz cieku bez nazwy łączącego to
jezioro z rzeką Łagowa. Jezioro po
analizie charakteru jego wód
uznano za wody płynące.
Potwierdzeniem tego jest posiadany
wypis z ewidencji gruntów, wg
którego Jezioro Ciche
(Pegeerowskie, Majątkowe)
wchodzące w skład działki
ewidencyjnej nr 617/6, obręb 0005
Łagów oznaczono symbolem wp woda płynąca.
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Ciek bez
nazwy
uchodzący
do rzeki
Łagowa

Jezioro
Ciche
(Pegeerowskie
,

Majątkowe)

III.3. Rzeka Konotop
1. 9. Obwód rybacki Jeziora Dziarg
(Duże) na rzece Konotop - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Dziarg (Duże);
2) rzeki Konotop na odcinku od źródeł
do jej ujścia do rzeki Pliszka z
wyłączeniem wód obiektu stawowego
w miejscowości Kosobudz, wraz z
wodami jej dopływu.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Konotop do rzeki Pliszka
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu prawego brzegu
rzeki Pliszka z lewym brzegiem rzeki
Konotop, z punktem położonym na
zbiegu prawego brzegu rzeki Pliszka z
prawym brzegiem rzeki Konotop.

Staw
przepływowy
w
miejscowości
Kosobudz

I.5. ZLEWNIA RZEKI ILANKA
III.4. Rzeka Ilanka

10

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Dziarg.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów rzeki Konotop, w
rzeczywistości brak tych
dopływów.
Z obwodu wykluczono wody
czynnego stawu przepływowego
zlokalizowanego na rzece Konotop
w miejscowości Kosobudz gm.
Łagów, który pomimo braku
aktualnego pozwolenia
wodnoprawnego powinien
podlegać wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.

Właściciel stawów w
miejscowości Kosobudz - został
pisemnie upomniany o
konieczności uzyskania nowego
pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód.
W trakcie prac nad nowelizacją
rozporządzenia do tut. Zarządu
wpłynęła uwaga w zakresie
zmiany granic tego obwodu
rybackiego: tak aby dolną granicę
obwodu wyznaczyć na cofce
stawu rybnego, a pozostałą część
rzeki Konotop włączyć do
obwodu rybackiego rzeki Pliszka
nr 3.
Zmiana granic obwodu
rybackiego rzeki Pliszka nr 3
wiązałaby się z ponowną
procedurą konkursu ofert i zmaną
umowy oddania w użytkowanie
obwodu rybackiego.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.5.1.

I.5.2.

I.5.3.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

1.

6.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

5

6

7

8

Jeziora

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

9

10

11

Uzasadnienie

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Ilno.

3

4

1. Obwód rybacki jeziora Ilno na
rzece Ilanka - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Trawno, jeziora Trawienko,
jeziora Ilno (Torzymskie), jeziora
Pniów;
2) rzeki Ilanka na odcinku od źródeł do
podłużnej osi mostu drogowego na
drodze Starościn – Połęcko, wraz z
wodami jej dopływów.

1. Obwód rybacki Jeziora Ilno
(Torzymskie, Ilanka) na rzece Ilanka
- nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trawno, Jeziora Trawienko,
Jeziora Ilno (Torzymskie, Ilanka),
Jeziora Pniów;
2) rzeki Ilanka na odcinku od źródeł do
podłużnej osi mostu drogowego na
drodze Starościn – Połęcko wraz z
wodami jej dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów, z
wyłaczeniem wód obiektu stawowego
zlokalizowanego w obrębie Bobrówko
na Kanale Bobrowa Struga
(Bobrówka).

6. Obwód rybacki rzeki Ilanka - nr 6
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Ilanka od podłużnej osi mostu
drogowego na drodze Starościn –
Połęcko do dolnego stopnia progu w
miejscowości Rybocice, wraz z
wodami jej dopływów.

6. 2. Obwód rybacki rzeki Ilanka nr – 6 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Ilanka od podłużnej osi mostu
drogowego na drodze Starościn –
Połęcko do dolnego stopnia progu w
miejscowości Rybocice, wraz z
wodami jej dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów.

Obwód rybacki nie uległ zmianie.

Brak

3. Obwód rybacki Jeziora
Karasienko (Ciemne) w zlewni rzeki
Ilanka – nr – 3
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Karasienko (Ciemne) wraz z wodami
jego dopływu.

Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Wielicko w zlewni rzeki
Rzepia - nr – 3, poprzez
wykluczenie z niego wód tego
jeziora, ze względu na
uwarunkowania hydrologiczne.
Zgodnie z mapą MPHP jezioro to
znajduje się w zlewni rzeki Ilanka
(tj. osobnej zlewni).

Staw
przepływowy
w obrębie
Bobrówko

11

Z obwodu wykluczono wody
czynnego stawu przepływowego
zlokalizowanego na Kanale
Bobrowa Struga w obrębie
Bobrówko, gm. Torzym. Obiekt
posiada obowiązujące pozwolenie
wodnoprawne - podlega
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.

Uwagi

13
Na rzece Ilance w tym obwodzie
wybudowany został zbiornik
wodny w rejonie miejscowości
Starościn, gm. Rzepin do celów
retencyjnych na potrzeby
Nadleśnictwa Rzepin – wody tego
zbiornika nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 12
ust. 1a ustawy o rybactwie
śródlądowym.
Na wodach tego obwodu znajduje
się rezerwat przyrody „Dolina
Ilanki”. Dla ww. rezerwatu nie
ustanowiono planu ochrony ani
obowiązujących zadań
ochronnych. Wg stanowiska
Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody w Zielonej Górze wody
wchodzące w skład tego
rezerwatu powinny zostać
wyłączone z obwodu tj. działka nr
233 o pow. 8,76 ha stanowiąca
Jezioro Pniów oraz dz. Nr 23 o
pow. 0,86 ha stanowiąca odcinek
rzeki Ilanka w granicach
rezerwatu. Wykluczenie tych wód
z obwodu rybackiego będzie
możliwe – zgodnie z art. 15 ust.
2a ustawy o rybactwie
śródlądowym – po upływie
terminu, na który została zawarta
umowa z użytkownikiem
rybackim Jeziora Pniów, gdyż
użytkownik nie wyraził zgody na
wykluczenie tych wód z obwodu.
Jezioro Pniów wydzierżawione
zostało do 16.01.2025 r.
Na cieku Kuźnicza - dopływie
rzeki Ilanki w tym obwodzie
występują 4 zbiorniki wodne w
rejonie miejscowości: Rybocice,
Kunice i Prochowiec, gm.Słubice
do celów retencyjnych na
potrzeby Nadleśnictwa Rzepin –
wody tych zbiorników nie
podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym – nie są
przeznaczone do chowu lub
hodowli ryb i innych organizmów
wodnych.
Jezioro Karasienko (Ciemne) - po
ponownej analizie charakteru jego
wód uznano za wody płynące.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Wprowadzono korektę opisu
składników obwodu rybackiego
poprzez wskazanie nazwy dopływu
do rzeki Ilanka z Jeziora Busko.
Zasięg obwodu nie uległ zmianie;
wprowadzona zmiana zapisu ma
charakter porządkujący,
precyzyjniej wskazujący granice
obwodu.
Wprowadzono również korektę
ilości dopływów Jeziora Busko, w
rzeczywistości takie dopływy nie
istnieją.
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3

4

I.5.4.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Busko na
rzece Ilanka - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Busko wraz z wodami kanału
łączącego jezioro Busko z rzeką Ilanka
oraz cieki uchodzące do tego jeziora.

2. 4. Obwód rybacki Jeziora Busko
na cieku Dopływ z Jeziora Busko
uchodzącym do rzeki rzece Ilanka nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Busko wraz z wodami cieku Dopływ z
jeziora Busko, łączącego to jezioro z
rzeką Ilanka, kanału łączącego jezioro
Busko z rzeką Ilanka oraz cieki
uchodzące do tego jeziora.

I.5.5.

III.5.
2.

III.5. Rzeka Rzepia
2. Obwód rybacki jeziora Lubińskie
na rzece Rzepia - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Rzepinko (Boczowskie),
jeziora Lubińskie;
2) rzeki Rzepia na odcinku od źródeł
do jeziora Rzepsko, wraz z wodami jej
dopływów.

III.5. Rzeka Rzepia
2. 5. Obwód rybacki Jeziora
Lubińskie Rzepinko (Boczowskie) na
rzece Rzepia - nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Rzepinko (Boczowskie),
Jeziora Lubińskie;
2) wraz z wodami rzeki Rzepia na
odcinku 50 m od wypływu z jeziora
Rzepinko (Boczowskie) od źródeł do
Jeziora Rzepsko, wraz z wodami jej
dopływu.

I.5.6.

3.

3. Obwód rybacki jeziora Rzepsko
na rzece Rzepia - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Rzepsko;
2) rzeki Rzepia na odcinku od jeziora
Rzepsko do jej ujścia do rzeki Ilanka,
wraz z wodami jej dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Rzepia do rzeki Ilanka wyznacza
linia prosta łącząca punkt położony na
zbiegu prawego brzegu rzeki Ilanka z
lewym brzegiem rzeki Rzepia, z
punktem położonym na zbiegu
prawego brzegu rzeki Ilanka z prawym
brzegiem rzeki Rzepia.

I.5.7.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Wielicko
na rzece Rzepia - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Wielicko (Wielkie), jeziora Pniewy,
jeziora Karasienko wraz z wodami
kanału łączącego te jeziora.

3. 6. Obwód rybacki Jeziora
Rzepsko na rzece Rzepia - nr – 3 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Rzepsko,
2) rzeki Rzepia na odcinku od Jeziora
Rzepinko od Jeziora Rzepsko do jej
ujścia do rzeki Ilanka. wraz z wodami
jej dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Rzepia do rzeki Ilanka wyznacza
linia prosta łącząca punkt położony na
zbiegu prawego brzegu rzeki Ilanka z
lewym brzegiem rzeki Rzepia, z
punktem położonym na zbiegu
prawego brzegu rzeki Ilanka z prawym
brzegiem rzeki Rzepia.
1. 7. Obwód rybacki Jeziora
Wielicko (Wielkie, Garbicz) w
zlewni rzeki na rzece Rzepia - nr – 1
3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Wielicko (Wielkie, Garbicz), jeziora
Pniewy, jeziora Karasienko wraz z
wodami kanału łączącego te jeziora
ich dopływów.

Jeziora

Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Lubińskie ze względu na
uwarunkowania hydrologiczne.
Jezioro Lubińskie nie leży
bezpośrednio na rzece Rzepia tylko
na jej dopływie.
Zmiana ma charakter porządkujący
układ hydrograficzny.
Z obwodu wykluczono również
odcinek rzeki Rzepia (od wypływu
z Jeziora Rzepinko do Jeziora
Rzepko) , z uwagi na zapisy umów
na rybackie użytkowanie jezior
(umowy obejmują jedynie jeziora
nie zaś cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).
Do obwody włączono odcinek rzeki
Rzepia (od wypływu z Jeziora
Rzepinko do Jeziora Rzepko), z
uwagi na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior (umowy
obejmują jedynie jeziora nie zaś
cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).
Wprowadzono korektę ilości
dopływów rzeki Rzepia, w
rzeczywistości takie dopływy nie
istnieją.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Wielicko.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Karasienko (Ciemne) ze
względu na uwarunkowania
hydrologiczne. Zgodnie z mapą
MPHP jezioro to znajduje się w
zlewni rzeki Ilanka.

12

W obwodzie tym na rzece Rzepia
zlokalizowane są dwa obiekty
stawowe (przepływowe) w
rejonie miejscowości: Rzepin i
Gajec, gm. Rzepin, aktualnie
nieczynne bez ważnych pozwoleń
wodnoprawnych – wody tych
stawów nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 12
ust. 1a ustawy o rybactwie
śródlądowym.

W obwodzie tym występuje staw
przepływowy w rejonie
miejscowości Garbicz, gm.
Torzym, nieczynny, bez
aktualnego pozwolenia
wodnoprawnego – wody tego
stawu nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 12 ust. 1a
ustawy o rybactwie śródlądowym.
Jeziora: Wielicko (Wielkie), oraz
Pniewy - po ponownej analizie
charakteru wód tych jezior
uznano za wody płynące.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.5.8.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Rzepinko (Boczowskie) na
rzece Rzepia - nr – 1 poprzez
wykluczenie z niego wód Jeziora
Lubińskie ze względu na
uwarunkowania hydrologiczne.
Jezioro Lubińskie nie leży
bezpośrednio na rzece Rzepia tylko
na jej dopływie.
Zmiana ma charakter porządkujący
układ hydrograficzny.
Wprowadzono korektę opisu
składników obwodu rybackiego
poprzez wskazanie nazwy dopływu
do rzeki Ilanka z Jeziora Linie.
Zasięg obwodu nie uległ zmianie;
wprowadzona zmiana zapisu ma
charakter porządkujący,
precyzyjniej wskazujący granice
obwodu.

13

Brak

8. Obwód rybacki Jeziora Lubińskie
na cieku bez nazwy uchodzącym do
rzeki Rzepia – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Lubińskie wraz z wodami cieku bez
nazwy łączącego to jezioro z rzeką
Rzepia.

I.5.9.

3.

3. Obwód rybacki jeziora Linie na
rzece Ilanka - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Linie wraz z wodami kanału łączącego
jezioro Linie z rzeką Ilanka.

3. 9. Obwód rybacki Jeziora Linie na
cieku Dopływ z jeziora Linie
uchodzącym do rzeki rzece Ilanka nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Linie wraz z wodami cieku Dopływ z
jeziora Linie, łączącego to jezioro z
rzeką Ilanka. kanału łączącego jezioro
Linie z rzeką Ilanka.

I.5.10.

4.

4. Obwód rybacki jeziora Koziczyn
na rzece Ilanka - nr - 4
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Koziczyn (Głębokie) wraz z wodami
kanału łączącego jezioro Koziczyn z
jeziorem Supno.

I.5.11.

5.

5. Obwód rybacki jeziora Supno na
rzece Ilanka - nr - 5
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Supno wraz z wodami odpływu
łączącego to jezioro z rzeką Ilanką.

IV.

IV. ZLEWNIA RZEKI MYŚLI I
KURZYCY
IV.1. Rzeka Myśla

4. 10. Obwód rybacki Jeziora
Koziczyn (Głębokie) na cieku
Dopływ z jeziora Głębokiego
uchodzącym do rzeki rzece Ilanka nr – 4 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Koziczyn (Głębokie) wraz z wodami
cieku Dopływ z jeziora Głębokiego,
łączącego to jezioro z Jeziorem Supno.
kanału łączącego jezioro Koziczyn z
Jeziorem Supno.
5. 11. Obwód rybacki Jeziora Supno
na cieku Dopływ z jeziora
Głębokiego uchodzącym do rzeki
rzece Ilanka - nr – 5 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Supno wraz z wodami cieku Dopływ z
jeziora Głębokiego łączącego to
jezioro z rzeką Ilanka. odpływu
łączącego to jezioro z rzeką Ilanką.
I.6. ZLEWNIA RZEKI MYŚLA
IV. ZLEWNIA RZEKI MYŚLI I
KURZYCY
IV.1. Rzeka Myśla

IV.1.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Jeziora

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Koziczyn.
Wprowadzono korektę opisu
składników obwodu rybackiego
poprzez wskazanie nazwy dopływu
z Jeziora Głębokiego. Zasięg
obwodu nie uległ zmianie;
wprowadzona zmiana zapisu ma
charakter porządkujący,
precyzyjniej wskazujący granice
obwodu.
Wprowadzono korektę opisu
składników obwodu rybackiego
poprzez wskazanie nazwy dopływu
do rzeki Ilanki z Jeziora Supno.
Zasięg obwodu nie uległ zmianie;
wprowadzona zmiana zapisu ma
charakter porządkujący,
precyzyjniej wskazujący granice
obwodu.
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Na cieku Dopływ z jez. Linie
wybudowane zostały dwa
zbiorniki wodne w rejonie
miejscowości Nowy Młyn, gm.
Rzepin do celów retencyjnych na
potrzeby Nadleśnictwa Rzepin –
wody tych zbiorników nie
podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym – nie są
przeznaczone do chowu lub
hodowli ryb i innych organizmów
wodnych.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

3

4

I.6.1.

1.

1. Obwód rybacki rzeki Myśla - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody dwóch
jezior bez nazwy w ciągu rzeki Myśla,
na południowy-wschód od jeziora
Małego oraz wody rzeki Myśla na
odcinku od źródeł do jeziora Małego.

1. Obwód rybacki Jeziora bez nazwy
na rzece Myśla - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody dwóch
Jeziora bez nazwy w ciągu rzeki
Myśla, na południowy-wschód od
Jeziora Małe (Mostkowo) oraz wody
rzeki Myśla na odcinku od źródeł do
jej ujścia do Jeziora Małe (Mostkowo).

I.6.2.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Małe na
rzece Myśla - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Małe (Mostkowo);
2) rzeki Myśla na odcinku od jeziora
Małego do jeziora Kościelnego.

I.6.3.

4.

4. Obwód rybacki jeziora Lipiańskie
na rzece Myśla - nr - 4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Kościelne (Lipiańskie Płd.),
jeziora Lipiańskie Płn. (Wądół) wraz
kanałem łączącym wymienione.
jeziora;
2) rzeki Myśla na odcinku od jeziora
Kościelnego do jeziora Będzin.

I.6.4.

5.

5. Obwód rybacki jeziora Będzin na
rzece Myśla - nr - 5
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Będzin;
2) rzeki Myśla na odcinku od jeziora
Będzin do jeziora Łubie.

2. Obwód rybacki Jeziora Małe
(Mostkowo) na rzece Myśla - nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Małe (Mostkowo);
2) rzeki Myśla na odcinku od Jeziora
Małe (Mostkowo) do Jeziora Kościelne
(Lipiańskie Południowe).
4. 3. Obwód rybacki Jeziora
Lipiańskie Północne (Wądół) na
rzece Myśla - nr – 4 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Kościelne (Lipiańskie
Południowe), Jeziora Lipiańskie
Północne (Wądół) wraz kanałem
łączącym wymienione jeziora z
wodami cieku Dopływ z jeziora Wądół
łączącego wymienione jeziora;
2) rzeki Myśla na odcinku od Jeziora
Kościelne (Lipiańskie Południowe) do
Jeziora Będzin.
5. 4. Obwód rybacki Jeziora Będzin
na rzece Myśla - nr – 5 4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Będzin;
2) rzeki Myśla na odcinku od Jeziora
Będzin do Jeziora Łubie (Głazów).

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Zmieniono nazwę obwodu, gdyż w
rzeczywistości jest to tzw. „obwód
jeziorny”.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Małego.
Z obwodu wykluczono wody
jednego Jeziora bez nazwy
zlokalizowanego w ciągu rzeki
Myśla (w pobliżu miejscowości
Rychnów). W rzeczywistości nie
jest to jezioro, lecz rozlewisko
rzeki, zlokalizowane na działce
ewidencyjnej nr 431, obrębie
ewidencyjnym Rychnów –
oznaczonej w ewidencji gruntów
symbolem n – nieużytek.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Małego i
Kościelnego.

13

Jezioro bez
nazwy

Wprowadzono korektę opisu
składników obwodu rybackiego
poprzez wskazanie nazwy cieku
łączącego Jeziora Lipiańskie.
Zasięg obwodu nie uległ zmianie;
wprowadzona zmiana zapisu ma
charakter porządkujący,
precyzyjniej wskazujący granice
obwodu.
Opis obwodu uzupełniono również
o drugą nazwę Jezior: Lipiańskiego
i Kościelnego.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Łubie.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

5

6

7

8

9

10

11

3

4

I.6.5.

6.

6. Obwód rybacki jeziora
Myśliborskie na rzece Myśla - nr - 6
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Myśliborskie, jeziora
Czółnów, jeziora Łubie (Głazów),
jeziora Renickie (Ławy), jeziora
Wierzbnickie wraz z wodami ich
dopływów;
2) kanału Czółnów na odcinku od
jeziora Czółnów do jeziora
Myśliborskiego, kanału Renice;
3) rzeki Myśla na odcinku od wypływu
z jeziora Łubie do połączenia z
ciekiem bez nazwy odprowadzającym
wody z jeziora Białe.

I.6.6.

10.

10. Obwód rybacki rzeki Myśla - nr 10
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Myśla na odcinku od połączenia z
ciekiem bez nazwy odprowadzającym
wody z jeziora Białe do jej ujścia do
rzeki Odra, wraz z wodami jej
dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Myśla do rzeki Odra wyznacza
linia prosta łącząca punkt położony na
zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z
lewym brzegiem rzeki Myśla, z
punktem położonym na zbiegu
prawego brzegu rzeki Odra z prawym
brzegiem rzeki Myśla.

6. 5. Obwód rybacki Jeziora
Myśliborskie na rzece Myśla - nr – 6
5
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Myśliborskie, Jeziora
Czółnów (Czółnowskie), Jeziora Łubie
(Głazów), Jeziora Renickie (Ławy),
Jeziora Wierzbnickie wraz z wodami
ich dopływów;
2) Kanału Czółnów (Dopływ z jeziora
Chłop) na odcinku od Jeziora Czółnów
(Czółnowskie) do Jeziora
Myśliborskie, kanału Renice;
3) rzeki Myśla na odcinku od wypływu
z Jeziora Łubie (Głazów) do
połączenia z ciekiem bez nazwy
odprowadzającym wody z Jeziora
Białe.
10. 6. Obwód rybacki rzeki Myśla nr – 10 6
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Myśla na odcinku od połączenia z
ciekiem bez nazwy odprowadzającym
wody z Jeziora Białe do jej ujścia do
rzeki Odra, wraz z wodami jej
dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów, z wyłączeniem
wód obiektów stawowych „Buszów” i
„Wyrąb” zlokalizowanych na Kanale
Ścieniawica.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Myśla do rzeki Odra wyznacza
linia prosta łącząca punkt położony na
zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z
lewym brzegiem rzeki Myśla, z
punktem położonym na zbiegu
prawego brzegu rzeki Odra z prawym
brzegiem rzeki Myśla.

3.

3. Obwód rybacki jeziora Leśne na
rzece Myśla - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Leśne wraz z wodami kanału
łączącego wymienione jezioro z rzeką
Myślą.

Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Leśne na rzece Myśla - nr – 3

IV.3.

IV.3. Kanał Giżyn

IV.3. Kanał Giżyn (Dopływ z jeziora
Karskiego Wielkiego)

Jeziora

Stawy
przepływowe
„Buszów”
oraz stawy
przepływowe
„Wyrąb”

Jezioro
Leśne

Kanał
łączący
Jezioro
Leśne z
rzeką Myślą

15

Uzasadnienie

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Czółnów oraz
Kanału Czółnów.
Wprowadzono korektę opisu
dopływu do Jeziora Renickiego,
wskazanego w punkcie 2 jako
Kanał Renice. Zasięg obwodu nie
uległ zmianie; wprowadzona
zmiana zapisu ma charakter
porządkujący, precyzyjniej
wskazujący granice obwodu.

Z obwodu wykluczono wody
czynnych stawów przepływowych
zlokalizowanych na Kanale
Ścieniawica w rejonie
miejscowości: Buszów, gm. Dębno
i Lubiszyn oraz Wyrąb, gm.
Lubiszyn, Witnica i Dębno. Stawy
te użytkowane są przez tą samą
osobę. Obiekt stawowy „Buszów” w przeciwieństwie do obiektu
„Wyrąb” - nie posiada już
obowiązujacego pozwolenia
wodnoprawnego, ale kontrola
gospodarowania wodami
przeprowadzona przez
pracowników RZGW w Szczecinie
w 2005 r. nie wykazała żadnych
nieprawidłowości.
W zwiazku z powyższym uznano,
że oba obiekty podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 12
ust. 1a ustawy o rybactwie
śródlądowym.
Konieczność zniesienia obwodu
rybackiego wynika z faktu, iż
Jezioro Leśne i kanał łączący to
jezioro z rzeką Myślą stanowią
własność osób prywatnych. Ciek
uznano za rów melioracji
szczegółowej, a wody jeziora za
wody stojące. Potwierdzeniem tego
jest posiadany wypis z ewidencji
gruntów, wg którego Jezioro Leśne
tj. działka ewidencyjna 175 obręb
ewidencyjny 0013 Józefin, stanowi
wodę stojącą. Natomiast ww. rów
melioracji szczegółowej częściowo
znajduje się w zasobie osób
fizycznych.

Uwagi

13

Właściciel stawów „Buszów” został pisemnie upomniany o
konieczności uzyskania nowego
pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód.
Na Kanale Ścieniawica
zlokalizowany jest również
zbiornik przepływowy w
miejscowości Łąkomin, gm.
Lubiszyn, który z uwagi na
nieuregulowaną sytuację prawną
własności odcinka Kanału
Ścieniawica oraz brak pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód (na wykonanie
prawdopodobnie nigdy nie
zostało wydane) - nie powinien
podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym – do
momentu uregulowania stanu
formalno - prawnego.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

5

6

7

8

9

10

11

3

4

I.6.7.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Karskie
Wielkie na kanale Giżyn - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Cymbały (Sumiatyckie),
jeziora Blade, jeziora Karskie Wielkie,
jeziora Kinickie (Wolne), jeziora
Uklejno (Rokitno) wraz z ciekami bez
nazwy łączącymi wymienione jeziora i
kanał Giżyn;
2) kanału Giżyn na odcinku od źródeł
do jeziora Sulimierskiego Przedniego.

I.6.8.

2.

2. Obwód rybacki jeziora
Sulimierskie na kanale Giżyn - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Sulimierskie, jeziora
Sulimierskie Przednie, jeziora
Sulimierskie Małe wraz z kanałami
łączącymi wymienione jeziora i kanał
Giżyn;
2) kanału Giżyn na odcinku od jeziora
Sulimierskiego Przedniego do jeziora
Będzin.

I.6.9.

3.

3. Obwód rybacki jeziora Paweł na
kanale Giżyn - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Paweł (Pował) wraz z ciekiem
łączącym je z jeziorem Przednie
Sulimierskie.

IV.2.

IV.2. Kanał Czółnów

1. 7. Obwód rybacki Jeziora
Karskie Wielkie na Kanale Giżyn
(Dopływ z jeziora Karskiego
Wielkiego) uchodzącym do rzeki
Myśla - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Cymbały (Sumiatyckie,
Surmiackie), Jeziora Blade, Jeziora
Karskie Wielkie, Jeziora Kinickie
(Wolne), Jeziora Uklejno (Ulejno,
Rokitno) wraz z ciekami bez nazwy
łączącymi wymienione jeziora i Kanał
Giżyn (Dopływ z jeziora Karskiego
Wielkiego);
2) Kanału Giżyn (Dopływ z jeziora
Karskiego Wielkiego) na odcinku od
źródeł do Jeziora Sulimierskie
Przednie.
2. 8. Obwód rybacki Jeziora
Sulimierskie na Kanale Giżyn
(Dopływ z jeziora Karskiego
Wielkiego) uchodzącym do rzeki
Myśla - nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Sulimierskie, Jeziora
Sulimierskie Przednie, Jeziora
Sulimierskie Małe wraz z kanałem
łączącym Jezioro Sulimierskie
Przednie z kanałem Giżyn (Dopływ z
jeziora Karskiego Wielkiego) kanałami
łączącymi wymienione jeziora i Kanał
Giżyn;
2) Kanału Giżyn (Dopływ z jeziora
Karskiego Wielkiego) na odcinku od
Jeziora Sulimierskie Przednie do
Jeziora Będzin.
3. 9. Obwód rybacki Jeziora Paweł
(Pował) na Kanale Giżyn (Dopływ z
jeziora Karskiego Wielkiego)
uchodzącym do rzeki Myśla - nr – 3
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Paweł (Pował) wraz z ciekiem
łączącym ciekami łączącymi to jezioro
z Jeziorem Sulimierskie Przednie oraz
z Jeziorem Kościelne (Lipiańskie
Południowe).
IV.2. Kanał Czółnów (Dopływ z
jeziora Chłop)

Jeziora

Uzasadnienie

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Kanału Giżyc, Jeziora
Cymbały orazJeziora Uklejno.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Kanału Giżyn.
Wprowadzono korektę ilości
kanałów łączących jeziora
wchodzące w skład obwodu, w
rzeczywistości istnieje tylko jeden
taki kanał. Zasięg obwodu nie uległ
zmianie; wprowadzona zmiana
zapisu ma charakter porządkujący,
precyzyjniej wskazujący granice
obwodu.

Kanał
Prądnik

16

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Paweł i Kanału
Giżyn.
Wprowadzono korektę ilości
cieków łączących Jezioro Paweł
wchodzące w skład obwodu z
innymi jeziorami poprzez dodanie
do obwodu dopływu Jeziora
Kościelnego – Kanału Prądnik.

Uwagi

13

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.6.10.

2

1.

I.6.11.

I.6.12.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

4.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Jasnego oraz
Gochacz.
Wprowadzono korektę opisu
składników obwodu rybackiego
poprzez wskazanie nazwy kanału
łączącego jeziora obwodu z
Jeziorem Grochacz.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Derczewskie (Park) oraz
odcinka Kanału Czółnów (Dopływ
z jeziora Chłop), z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior.
Jezioro Derczewskie (Park) objęte
są osobną umową o terminie
obowiązywania do końca 2006 r.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Jasne (Derczewskie) na
Kanale Czółnów (Dopływ z jeziora
Chłop) uchodzącym do rzeki Myśla
- nr – 1, poprzez wykluczenie z
niego wód Jeziora Derczewskie
(Park) oraz odcinka Kanału
Czółnów (Dopływ z jeziora Chłop),
z uwagi na zapisy umów na
rybackie użytkowanie jezior.
Jezioro Derczewskie (Park) objęte
są osobną umową o terminie
obowiązywania do końca 2006 r.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Grochacz i Celno
oraz Kanału Czółnów.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów jezior wchodzących w
skład obwodu, w rzeczywistości
dopływy takie nie istnieją.

13

3

4

1. Obwód rybacki jeziora Jasne na
kanale Czółnów - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Jasne (Derczewskie), jeziora
Derczewskie (Park) wraz z wodami
dopływu łączącego wymienione
jeziora z jeziorem Grochacz.

1. 10.Obwód rybacki Jeziora Jasne
(Derczewskie) na Kanale Czółnów
(Dopływ z jeziora Chłop)
uchodzącym do rzeki Myśla - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Jasne (Derczewskie), Jeziora
Derczewskie (Park) wraz z wodami
dopływu Kanału Czółnów (Dopływ z
jeziora Chłop) na odcinku od Jeziora
Jasne (Derczewskie) do Jeziora
Derczewskie (Park).

Brak

11.Obwód rybacki Jeziora
Derczewskie (Park) na Kanale
Czółnów (Dopływ z jeziora Chłop)
uchodzącym do rzeki Myśla - nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Derczewskie (Park) wraz z wodami
Kanału Czółnów (Dopływ z jeziora
Chłop) na odcinku od Jeziora
Derczewskie (Park) do Jeziora
Grochacz (Grodzkie).

4. Obwód rybacki jeziora Chłop na
kanale Czółnów - nr - 4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Chłop, jeziora Grochacz
(Grodzkie) wraz z wodami ich
dopływów;
2) kanału Czółnów na odcinku od
jeziora Grochacz do jeziora Celno.

4. 12. Obwód rybacki Jeziora Chłop
na Kanale Czółnów (Dopływ z
jeziora Chłop) uchodzącym do rzeki
Myśla - nr – 4 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Chłop, Jeziora Grochacz
(Grodzkie); wraz z wodami ich
dopływów;
2) Kanału Czółnów (Dopływ z jeziora
Chłop) na odcinku od Jeziora
Grochacz (Grodzkie) do Jeziora Celno
(Mały Chłop).

Jeziora

17

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

5

6

7

8

9

10

11

3

4

I.6.13.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Mironów
na kanale Czółnów - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Mironów wraz z wodami dopływu
łączącego wymienione jezioro z
jeziorem Grochacz.

I.6.14.

3.

3. Obwód rybacki jeziora Linowo na
kanale Czółnów - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Linowo wraz z wodami dopływu
łączącego wymienione jezioro z
jeziorem Chłop.

I.6.15.

5.

5. Obwód rybacki jeziora Celno na
kanale Czółnów - nr - 5
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Celno (Mały Chłop) wraz z wodami
kanału Czółnów na odcinku od jeziora
Celno do jeziora Czółnów.

IV.4.

IV.4. Kanał Głęboki

2. 13. Obwód rybacki Jeziora
Mironów na Kanale Czółnów
(Dopływ z jeziora Chłop)
uchodzącym do rzeki Myśla - nr – 2
4
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Mironów wraz z wodami dopływu
łączącego to jezioro z Jeziorem
Grochacz (Grodzkie).
3. 14. Obwód rybacki Jeziora
Linowo na Kanale Czółnów (Dopływ
z jeziora Chłop) uchodzącym do
rzeki Myśla - nr – 3 5
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Linowo wraz z wodami dopływu
łączącego to jezioro z Jeziorem Chłop.
5. 15. Obwód rybacki Jeziora Celno
(Mały Chłop) na Kanale Czółnów
(Dopływ z jeziora Chłop)
uchodzącym do rzeki Myśla - nr – 5
6
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Celno (Mały Chłop) wraz z wodami
Kanału Czółnów (Dopływ z jeziora
Chłop) na odcinku od Jeziora Celno
(Mały Chłop) do Jeziora Czółnów
(Czółnowskie).
IV.4. Kanał Głęboki (Kanał Leśny
oraz Kanał Tarnów)

Jeziora

Uzasadnienie

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Grochacz i Kanału
Czółnów.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Kanału Czółnów.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Celno i Czółnów
oraz Kanału Czółnów.

18

Uwagi

13

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.6.16.

2

1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. 16 .Obwód rybacki Jeziora
Świdno (Drzewno) na Kanale
Głęboki (Kanale Leśny) uchodzącym
do rzeki Myśla - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Świdno (Drzewno), Jeziora
Świdzinko (Świdzienko);
2) Kanału Głęboki (Kanału Leśny) na
odcinku od źródeł do Jeziora Świdno
(Drzewno).

12
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Świdzinko (Świdzienko)
oraz odcinka Kanału Głębokiego
(Kanału Leśnego), z uwagi na
zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior (Jezioro
Świdzinko objęte jest osobną
umową). Konieczność
ustanowienia nowego obwodu
rybackiego wynika, z zastosowania
art. 12, ust. 5 ustawy o rybactwie
śródlądowym, iż uprawnioną do
rybactwa może być tylko jedna
osoba fizyczna albo prawna.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Świdno.
Wprowadzono korektę
nazewnictwa cieku
przepływającego przez Jeziora
Świdno i Świdzienko zgodnie z
ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie.
W przypadku Kanału Głębokiego
odstąpiono od przyjętej zasady w
przypadku cieków tj. podawania
ich nazwy wg mapy MPHP w
nawiasie, ze wzgledu na różnice w
przebiegu cieków na mapie MPHP
i ewidencji wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie.
Kanał Głęboki to nazwa podana
zgodnie z mapą MPHP, natomiast
w ww. ewidencjią ZZMiUW Kanał
ten stanowią kanały: Kanał Leśny
oraz Kanał Tarnów.

13

1. Obwód rybacki jeziora Świdno na
kanale Głęboki - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Świdno (Drzewno), jeziora
Świdzinko (Świdzienko);
2) kanału Głęboki na odcinku od
źródeł do jeziora Sitno.

Jeziora

19

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.6.17.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

4

5

6

7

Jeziora

17 .Obwód rybacki Jeziora
Świdzinko (Świdzienko) na Kanale
Głęboki (Kanale Leśny) uchodzącym
do rzeki Myśla - nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Świdzinko (Świdzienko);
2) Kanału Głęboki (Kanału Leśny) na
odcinku od Jeziora Świdno (Drzewno)
do Jeziora Sitno wraz z wodami jego
dopływu.

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Świdno na kanale Głęboki nr – 1 - poprzez wykluczenie z
niego wód Jeziora Świdzinko
(Świdzienko) oraz odcinka Kanału
Głębokiego (Kanału Leśnego), z
uwagi na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Wprowadzono korektę
nazewnictwa cieku
przepływającego przez Jeziora
Świdno i Świdzienko zgodnie z
ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie. Również zgodnie z tą
ewidencją dodano do obwodu
dopływ Kanału Leśnego – Kanał
Tełtyński.
W przypadku Kanału Głębokiego
odstąpiono od przyjętej zasady w
przypadku cieków tj. podawania
ich nazwy wg mapy MPHP w
nawiasie, ze wzgledu na różnice w
przebiegu cieków na mapie MPHP
i ewidencji wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie.
Kanał Głęboki to nazwa podana
zgodnie z mapą MPHP, natomiast
w ww. ewidencjią ZZMiUW Kanał
ten stanowią kanały: Kanał Leśny
oraz Kanał Tarnów.

13

Kanał
Tełtyński

20

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.6.18.

I.6.19.

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

6

7

8

9

10

4

5

2. Obwód rybacki jeziora Sitno na
kanale Głęboki - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Sitno, jeziora Tarnowskie
(Tchórzyno), jeziora Jezierzyce;
2) kanału Głęboki, kanału Tarnów,
kanału Bronny i kanału Kierzków
- wraz z wodami ich dopływów.

2. 18. Obwód rybacki Jeziora Sitno
na Kanale Głęboki (Kanale Tarnów)
uchodzącym do rzeki Myśla - nr – 2
3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Sitno, Jeziora Tarnowskie
(Tchórzyno), Jeziora Jezierzyce;
2) Kanału Głęboki (Kanału Tarnów) na
odcinku od Jeziora Sitno do Jeziora
Myśliborskie z wyłączeniem wód w
granicach rezerwatu przyrody
„Tchórzyno” , Kanału Bronny
(Dopływ spod Rowu), Kanału
Kierzków
- wraz z wodami ich dopływów.

Jezioro
Tarnowskie
(Tchórzyno)

IV.5.

IV.5. Kanał Kruszwin

1.

1. Obwód rybacki jeziora
Dobropolskie na kanale Kruszwin nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Czernikowskie, jeziora
Dobropolskie (Golenickie), jeziora
Golenickie Małe wraz z wodami ich
dopływów;
2) kanału Kruszwin na całej długości.

IV.5. Kanał Kruszwin (Dopływ z
jeziora Dobropolskiego)
1. 19. Obwód rybacki Jeziora
Dobropolskie (Golenickie) na Kanale
Kruszwin (Dopływ z jeziora
Dobropolskiego) uchodzącym do
rzeki Myśla - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Czernikowskie, Jeziora
Dobropolskie (Golenickie), Jeziora
Golenickie Małe (Pacynowo) wraz z
wodami ich dopływów;
2) Kanału Kruszwin (Dopływ z jeziora
Dobropolskiego) na całej długości.

2.

3

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

11

12
Wprowadzono korektę
nazewnictwa cieku
przepływającego przez jeziora
wchodzące w skład obwodu
zgodnie z ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie tj. Kanału Tarnów.
W przypadku Kanału Głębokiego
odstąpiono od przyjętej zasady w
przypadku cieków tj. podawania
ich nazwy wg mapy MPHP w
nawiasie, ze wzgledu na różnice w
przebiegu cieków na mapie MPHP
i ewidencji wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie.
Kanał Głęboki to nazwa podana
zgodnie z mapą MPHP, natomiast
w ww. ewidencjią ZZMiUW Kanał
ten stanowią kanały: Kanał Leśny
oraz Kanał Tarnów.
Na wodach tego obwodu znajduje
się rezerwat przyrody „Tchórzyno”.
Dla ww. rezerwatu nie ustanowiono
planu ochrony ani obowiązujących
zadań ochronnych. Wg stanowiska
Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody w Szczecinie wody
wchodzące w skład tego rezerwatu
powinny zostać wyłączone z
obwodu. Wykluczenie tych wód z
obwodu rybackiego jest możliwe –
zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o
rybactwie śródlądowym – gdyż
użytkownik rybacki Jeziora
Tchórzyno wyraził zgodę na jego
wykluczenie z granic obwodu.
Dokonano również wykluczenia
niewielkich odcinków Kanału
Głęboki (Kanału Tarnów)
znajdujących się w granicach
rezerwatu przyrody „Tchórzyno”.
Wprowadzono również korektę
ilości dopływów, w rzeczywistości
brak innych niż wymienione w
opisie obwodu.

13

Rezerwat
przyrody
„Tchórzyno”

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Dobropolskiego i
Golenickiego Małego oraz Kanału
Kruszwin.

21

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

5

6

7

8

9

10

11

3

4

I.6.20.

7.

7. Obwód rybacki jeziora
Królewskie na rzece Myśla - nr - 7
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Królewskie (Księże) wraz z wodami
dopływu łączącego wymienione
jezioro z jeziorem Myśliborskie.

I.6.21.

IV.6.
1.

IV.6. Kanał Wierzbicki
1. Obwód rybacki jeziora Rzeczyca
na kanale Wierzbicki - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Rzeczyca Długa, jeziora
Rzeczyca Mała;
2) kanału Wierzbicki na całej długości
- wraz z wodami ich dopływów.

I.6.22.

8.

8. Obwód rybacki jeziora Białe na
rzece Myśla - nr - 8
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Białe wraz z wodami cieku bez nazwy
łączącego wymienione jezioro z rzeką
Myśla.

7. 20. Obwód rybacki Jeziora
Królewskie (Księże) na cieku bez
nazwy uchodzącym do Jeziora
Myśliborskie na rzece Myśla - nr – 7
1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Królewskie (Księże) wraz z wodami
dopływu łączącego to jezioro z
Jeziorem Myśliborskie.
IV.6. Kanał Wierzbicki
1. 21. Obwód rybacki Jeziora
Rzeczyca Długa na Kanale
Wierzbicki Wierzbnica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Rzeczyca Długa, Jeziora
Rzeczyca Mała wraz z wodami cieku
łączącego wymienione jeziora;
2) Kanału Wierzbicki Wierzbnica na
całej długości.
- wraz z wodami ich dopływów.
8. 22. Obwód rybacki Jeziora Białe
na cieku bez nazwy uchodzącycm do
rzeki na rzece Myśla - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Białe wraz z wodami cieku bez nazwy
łączącego to jezioro z rzeką Myśla.

IV.7.

IV.7. Kanał Pręga

1.

1. Obwód rybacki jeziora Trzcinno
na kanale Pręga - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Trzcinno (Somin);
2) kanału Łączyna i kanału Pręga na
całej ich długości.

IV.8.
1.

IV.8. Kanał Kozi
1. Obwód rybacki jeziora Kozie na
kanale Kozi - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Kozie oraz wody kanału Kozi, wraz z
wodami ich dopływów.

IV.8. Kanał Kozi
1. 23. Obwód rybacki Jeziora Kozie
na Kanale Kozi - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Kozie oraz wody wraz z
wodami Kanału Kozi; wraz z wodami
ich dopływów.
2) wody Kanału Chocim (Kozi Rów)
oraz kanału Łączyna (Pręga) i kanału
Pręga.

IV.9.

IV.9. Kanał Myślański

IV.9. Kanał Myślański

I.6.23.

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

IV.7. Kanał Pręga Kanał Łączyna
(Pręga)
Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Trzcinno na kanale Pręga nr – 1

Jeziora

Uzasadnienie

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Królewskiego.

Wprowadzono korektę ilości
dopływów, w rzeczywistości
występuje tylko jeden taki dopływ
opisany w punkcie 1.
Wprowadzono korektę
nazewnictwa cieku wchodzącego w
skład obwodu zgodnie z ewidencją
wód Zachodniopomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Szczecinie.
Obwód rybacki nie uległ zmianie.

Zniesienie obwodu rybackiego
wynika z faktu, iż jezioro zgodnie z
zapisami ewidencji gruntów
położone na działce ewidencyjnej
nr 572/2, obręb ewidencyjny
Trzcinna stanowi własność
prywatną oznaczone jest symbolem
ws – woda stojąca.
Pozostałe wody wchodzące w skład
obwodu włączono w granice
obwodu rybackiego Jeziora Kozie
na Kanale Kozi - nr – 1.

Jezioro
Trzcinno
(Somin)

Do obwodu włączono wody
obwodu rybackiego Jeziora
Trzcinno na kanale Pręga - nr – 1 w
związku z jego zniesieniem.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów, w rzeczywistości brak
takich dopływów.
Wprowadzono korektę
nazewnictwa cieków wchodzących
w skład obwodu zgodnie z
ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie tj. Kanałów Łączyna i
Chocim. Inny kanał o nazwie Pręga
nie istnieje (wskazana w nawiasie
nazwa alternatywna kanału
Łączyna to rzeka Pręga).
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Uwagi

13

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

5

6

7

8

9

10

11

3

4

I.6.24.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Marwickie
na kanale Myślańskim - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Marwickie;
2) kanału Myślański i kanału
Chłopiński na całej ich długości.

I.6.25.

9.

9. Obwód rybacki jeziora Postne na
rzece Myśla - nr - 9
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Postne oraz wody wszystkich jego
dopływów i odpływu do rzeki Myśla.

1. 24. Obwód rybacki Jeziora
Marwickie (Marwicko) na Kanale
Myślański - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Marwickie (Marwicko);
2) Kanału Myślański i Kanału
Chłopiński na całej ich długości.
9. 25. Obwód rybacki Jeziora Postne
na cieku Dopływ z jeziora Postne
uchodzącym do rzeki na rzece
Myśla - nr – 9 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Postne oraz wody wszystkich jego
dopływów i odpływu do rzeki Myśla
wraz z wodami Kanału Buszów oraz
cieku Dopływ z jeziora Postne do rzeki
Myśla.

Brak

26. Obwód rybacki Jeziora Dolsk
(Dolskie) na Kanale Dolsk - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody
Jeziora Dolsk (Dolskie) oraz wody
Kanału Dolsk do jego ujścia do rzeki
Myśla, wraz z wodami jego dopływu.

IV.10.

IV.10. Kanał Olchów

1.

1. Obwód rybacki jeziora Ostrowiec
na kanale Olchów - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Ostrowiec, jeziora Warnickie
(Promień), jeziora Rościn, jeziora
Zielin (Pszczelnik), jeziora Czarne,
jeziora Dolsk (Dolskie) wraz z wodami
ich dopływów;
2) kanału Dyszno, kanału Różańsko i
kanału Olchów, na całej długości.

IV.10. Kanał Olchów (Olchowy
Rów)
1. 27. Obwód rybacki Jeziora
Ostrowiec (Ostrowieckie) na Kanale
Olchów (Olchowy Rów) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Ostrowiec (Ostrowieckie),
Jeziora Warnickie (Promień), Jeziora
Rościn (Rościeńskie), Jeziora Zielin
(Pszczelnik), Jeziora Czarne, Jeziora
Dolsk (Dolskie) wraz z wodami ich
dopływów;
2) Kanału Dyszno, Kanału Różańsko i
Kanału Olchów (Olchowy Rów), na
całej ich długości, wraz z wodami
dopływu do Kanału Olchów (Olchowy
Rów) wypływającego z Jeziora Zielin.

I.6.26.

I.6.27.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Jeziora

Uzasadnienie

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Marwickiego.

13
W rejonie obwodu
zidentyfikowano rezerwat
przyrody „Bagno Chłopiny”, w
obszarze którego wody nie
wchodzą w skład obwodu.

Kanał
Buszów

Wprowadzono korektę ilości
dopływów rzeki Myśla w tym
obwodzie, w rzeczywistości istnieje
tylko jeden dopływ - Dopływ z
jeziora Postne.
Jednocześnie dodano Kanał
Buszów wskazany w
rozporzadzeniu Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.

Jezioro Postne jest elementem
obiektu stawowego „Buszów”.
Wymienione zostało w
nieważnym już pozwoleniu
wodnoprawnym, a de facto na to
jezioro jest zawarta umowa na
rybackie użytkowanie z ANR
przez tą samą osobę, która
użytkuje ww. obiekt „Buszów”.
W związku z powyższym uznano,
że jezioro to nie podlega
wykluczeniu z obwodu
rybackiego.

Kanał
Mystka

Jezioro Dolsk – po ponownej
analizie hydrologicznej wydzielono
z obwodu rybackiego Jeziora
Ostrowiec na Kanale Olchów – nr –
1 i ustanowiono nowy samodzielny
obwód rybacki na wodach Kanału
Dolsk, wskazanego w
rozporzadzeniu Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.
Kanał ten wypływa z Jeziora
Dolsk; jego dopływem jest kanał
Mystka.
Wydzielenie z ww. obwodu Jeziora
Dolsk wraz z odpływem jest
uzasadnione hydrologicznie.
Dokonany podział wynika z faktu,
iż podzielone wody stanowią
odrębne zlewnie dopływów rzeki
Myśli.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Ostrowiec, Rościn
oraz Kanałów: Olchów i Dyszno.
Jezioro Dolsk – po ponownej
analizie hydrologicznej wydzielono
z obwodu i ustanowiono nowy
samodzielny obwód rybacki.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów, w rzeczywistości
wszystkie dopływy wymieniono w
punkcie 2.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Czarne, z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior (Jezioro to objęte jest osobną
umową, o terminie obowiązywania
do końca 2006 r.)

23

Uwagi

Na wyspie Jeziora Ostrowiec
znajduje się rezerwat przyrody
„Czapli Ostów”. Ze względu na
połozenie tego rezerwatu na
wyspie, a nie na wodach Jeziora
Ostrowiec – jezioro to nie
podlega wykluczeniu z obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.6.28.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2. Obwód rybacki jeziora Babino na
kanale Olchów - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Babino wraz z wodami dopływu
łączącego wymienione jezioro z
jeziorem Warnickie.

2. 28. Obwód rybacki Jeziora
Babino na cieku bez nazwy
uchodzącym do Kanału Dyszno
(Dopływ z Warnic) Kanale Olchów nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Babino wraz z wodami cieku bez
nazwy uchodzącego do Kanału
Dyszno (Dopływ z Warnic). dopływu
łączącego wymienione jezioro z
Jeziorem Warnickie
29. Obwód rybacki Jeziora Czarne
na cieku bez nazwy uchodzącym do
Jeziora Zielin - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Czarne wraz z wodami cieku łączącego
to jezioro z Jeziorem Zielin.

2

2.

I.6.29.

Brak

IV.11.
1.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

IV.11. Rzeka Kosa
1. Obwód rybacki rzeki Kosa - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora bez nazwy w ciągu rzeki
Kosa na północny-zachód od jeziora
Czaple;
2) rzeki Kosa na odcinku od źródeł do
jeziora Czaple.

IV.11. Rzeka Kosa
Zniesienie obwodu rybackiego rzeki
Kosa - nr - 1

Jeziora

Uzasadnienie

12
Obwód rybacki nie uległ zmianie

Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Ostrowiec (Ostrowieckie)
na Kanale Olchów (Olchowy Rów)
- nr – 1 poprzez wykluczenie z
niego wód Jeziora Czarne, z uwagi
na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior (Jezioro to
objęte jest osobną umową, o
terminie obowiązywania do końca
2006 r.).
Zniesienie obwodu rybackiego
wynika z faktu, wykluczenia wód
Jeziora bez nazwy zlokalizowanego
w ciągu rzeki Kosa. W
rzeczywistości nie jest to jezioro,
lecz rozlewisko rzeki, wchodzące w
skład większej działki, będącej we
władaniu Nadleśnictwa
Mieszkowice. Wody te oznaczono
symbolem n – nieużytek.
Odcinek rzeki Kosa wchodzący w
skład tego obwodu włączono do
obwodu rybackiego Jeziora Czaple
(Smolnica) na rzece Kosa – nr – 1
(wg nowo zastosowanej numeracji).

Jezioro bez
nazwy
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Uwagi

13

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.6.30.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

2.

I.6.31.

IV.12.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

5

6

7

8

3

4

2. Obwód rybacki jeziora Czaple na
rzece Kosa - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Czaple (Smolnica), jeziora
Miałkie, jeziora Lipowo, jeziora
Smolnica Mała;
2) rzeki Kosa na odcinku od jeziora
Czaple do jej ujścia do rzeki Myśla,
wraz z wodami jej dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Kosa do rzeki Myśla wyznacza
linia prosta łącząca punkt położony na
zbiegu lewego brzegu rzeki Myśla z
lewym brzegiem rzeki Kosa, z
punktem położonym na zbiegu lewego
brzegu rzeki Myśla z prawym
brzegiem rzeki Kosa.

2. 30. Obwód rybacki Jeziora Czaple
(Smolnica) na rzece Kosa – nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Czaple (Smolnica), Jeziora
Miałkie, Jeziora Lipowo, Jeziora
Smolnica Mała;
2) rzeki Kosa na odcinku od źródeł
Jeziora Czaple (Smolnica) do Jeziora
Lipowo jej ujścia do rzeki Myśla, z
wyłączeniem wód obiektu stawowego
zlokalizowanego w obrębie
miejscowości Grzymiradz. wraz z
wodami jej dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Kosa do rzeki Myśla wyznacza
linia prosta łącząca punkt położony na
zbiegu lewego brzegu rzeki Myśla z
lewym brzegiem rzeki Kosa, z
punktem położonym na zbiegu lewego
brzegu rzeki Myśla z prawym
brzegiem rzeki Kosa.

Brak

31. Obwód rybacki Jeziora Lipowo
na rzece Kosa – nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Lipowo wraz z wodami rzeki Kosa na
odcinku od Jeziora Lipowo do jej
ujścia do rzeki Myśla.

IV.12. Rzeka Kurzyca

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Jeziora

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Czaple.
Z obwodu wykluczono wody
czynnego stawu przepływowego
zlokalizowanego na rzece Kosa w
obrębie miejscowości Grzymiradz,
gm. Dębno. Obiekt posiada
obowiązujące pozwolenie
wodnoprawne - podlega
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów, w rzeczywistości brak
takich dopływów.
Do obwodu właczono odcinek rzeki
Kosa w związku ze zniesieniem
obwodu rybackiego rzeki Kosa - nr
– 1.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Lipowo oraz odcinka rzeki
Kosa, z uwagi na zapisy umów na
rybackie użytkowanie jezior.
Jezioro Lipowo objęte są osobną
umową o terminie obowiązywania
do końca 2006 r.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Czaple (Smolnica) na rzece
Kosa – nr – 1, poprzez
wykluczenie z niego wód Jeziora
Lipowo oraz odcinka rzeki Kosa, z
uwagi na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior.
Jezioro Lipowo objęte są osobną
umową o terminie obowiązywania
do końca 2006 r.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.

13

Stawy
przepływowe
w obrębie
miejscowości
Grzymiradz

I.7. ZLEWNIA RZEKI KURZYCA
IV.12. Rzeka Kurzyca
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

5

6

7

8

3

4

I.7.1.

1.

1. Obwód rybacki rzeki Kurzyca - nr
-1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Kurzyca od źródeł do jej ujścia do
rzeki Odra, wraz z wodami jej
dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Kurzyca do rzeki Odra wyznacza
linia prosta łącząca punkt położony na
zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z
lewym brzegiem rzeki Kurzyca, z
punktem położonym na zbiegu
prawego brzegu rzeki Odra z prawym
brzegiem rzeki Kurzyca.

I.8.1.

V.
V.1.
1.

V. ZLEWNIA RZEKI SŁUBII
V.1. Rzeka Słubia
1. Obwód rybacki jeziora Narost na
rzece Słubia - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Białęgi, jeziora Narost,
jeziora Mierno, jeziora Witnickie,
jeziora Witnickie Małe, jeziora
Witnickie Wielkie;
2) rzeki Słubia na odcinku od źródeł do
jeziora Morzycko
- wraz z wodami ich dopływów.

1. Obwód rybacki rzeki Kurzyca - nr
–1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Kurzyca od źródeł do jej ujścia do
rzeki Odra , z wyłączeniem wód
obiektu stawowego zlokalizowanego
na tej rzece w obrębie ewidencyjnym
Kurzycko, wraz z wodami jej
dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Kurzyca do rzeki Odra wyznacza
linia prosta łącząca punkt położony na
zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z
lewym brzegiem rzeki Kurzyca, z
punktem położonym na zbiegu
prawego brzegu rzeki Odra z prawym
brzegiem rzeki Kurzyca.
I.8. ZLEWNIA RZEKI SŁUBIA
V. ZLEWNIA RZEKI SŁUBII
V.1. Rzeka Słubia
1. Obwód rybacki Jeziora Narost na
rzece Słubia - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Białęgi, Jeziora Narost,
Jeziora Mierno, Jeziora Witnickie,
Jeziora Witnickie Małe, Jeziora
Witnickie Wielkie;
2) rzeki Słubia na odcinku od źródeł do
Jeziora Witnickiego. Morzycko
(Moryńskie).
- wraz z wodami ich dopływów.

I.8.2.

2

Brak

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Jeziora

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

9

10

11

12
Z obwodu wykluczono wody
czynnego stawu przepływowego nr
5 zlokalizowanego na rzece
Kurzyca, wchodzącego w skład
obiektu stawowego w obrębie
ewidencyjnym Kurzycko, gm.
Mieszkowice. Obiekt posiada
obowiązujące pozwolenie
wodnoprawne - podlega
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.

13

Staw
przepływowy
nr 5 w
obrębie
ewidencyjny
m Kurzycko

Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Witnickie oraz odcinka
rzeki Słubia, z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior (Jezioro Witnickie nie jest
taką umową objęte). Jezioro to
stanowi działkę ewidencyjną nr
227, obręb ewidencyjny Gądno i
znajduje się we władaniu
Nadleśnictwa Mieszkowice.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów, w rzeczywistości brak
takich dopływów.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Narost na rzece Słubia - nr
– 1, poprzez wykluczenie z niego
wód Jeziora Witnickie oraz odcinka
rzeki Słubia, z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior (Jezioro Witnickie nie jest
taką umową objęte). Jezioro to
stanowi działkę ewidencyjną nr
227, obręb ewidencyjny Gądno i
znajduje się we władaniu
Nadleśnictwa Mieszkowice.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.

2. Obwód rybacki Jeziora Witnickie
na rzece Słubia - nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody
Jeziora Witnickie wraz z wodami rzeki
Słubia na odcinku od Jeziora
Witnickiego do Jeziora Morzycko
(Moryńskie).
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.
4

I.8.3.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Morzycko
na rzece Słubia - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Morzycko (Moryńskie),
jeziora Bielin Duży, jeziora Stare
Objezierze;
2) rzeki Słubia na odcinku od jeziora
Morzycko do furty jazu w rejonie
Kopalni Kruszyw;
3) kanału łączącego jezioro Stare
Objezierze z rzeką Słubia;
4) rozlewisk rzeki Słubia poniżej
młyna w miejscowości Moryń do jazu
w rejonie Kopalni Kruszyw
- wraz z wodami ich dopływów.

2. 3. Obwód rybacki Jeziora
Morzycko (Moryńskie) na rzece
Słubia - nr – 2 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Morzycko (Moryńskie),
Jeziora Bielin Duży, Jeziora Stare
Objezierze;
2) rzeki Słubia na odcinku od Jeziora
Morzycko (Moryńskie) do osi jazu w
rejonie Kopalni Kruszyw „Skotnica”,
wraz z wodami dolnego zbiornika
wodnego w rejonie miejscowości
Moryń Dwór;
3) kanału łączącego Jezioro Stare
Objezierze z rzeką Słubia.
4) rozlewisk rzeki Słubia poniżej
młyna w miejscowości Moryń do jazu
w rejonie Kopalni Kruszyw
- wraz z wodami ich dopływów.

I.8.4.

3.

3. Obwód rybacki rzeki Słubia - nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Słubia na odcinku od furty jazu w
rejonie Kopalni Kruszyw do podłużnej
osi mostu drogowego w miejscowości
Stare Łysogórki.

3. 4. Obwód rybacki rzeki Słubia nr – 3 4
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Słubia na odcinku od osi jazu w rejonie
Kopalni Kruszyw „Skotnica” do
podłużnej osi mostu drogowego w
miejscowości Stare Łysogórki.

VI.
VI.1.

VI. ZLEWNIA RZEKI RURZYCY
VI.1. Rzeka Rurzyca

I.9. ZLEWNIA RZEKI RURZYCA
VI. ZLEWNIA RZEKI RURZYCY
VI.1. Rzeka Rurzyca

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

5

6

7

8

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Morzycko.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów, w rzeczywistości brak
takich dopływów.
Uzupełniono zapis składników
obwodu w punkcie 2, z uwagi na
fakt, że wskazane błędnie w
punkcie 4 wody rozlewisk stanowią
w rzeczywistości wody zbiorników
wodnych w rejonie miejscowości
Moryń Dwór. W skład obwodu
wchodzą jedynie wody dolnego
zbiornika wodnego, natomiast
górny zbiornik wodny leży poza
korytem rzeki Słubii (koryto rzeki
Słubii zostało przełożone).
Z obwodu wykluczono ponadto
Jezioro Bielin Duży uznane za
wodę stojącą. Jezioro Bielin Duży
stanowi działkę ewidencyjną nr 118
obręb Bielin [nr 0011], oznaczoną
symbolem ws – woda stojąca.
Zgodnie z art. 14 a ustawy Prawo
wodne - grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws.
Wobec zapisów ww. art. 14 a - do
czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa ,
bądź jak w przypadku Jeziora
Bielin Duży przejęcia do tego
zasobu – o możliwości włączenia
bądź wykluczenia jezior w granice
obwodów decydują zapisy
ewidencji gruntów.
Obwód rybacki nie uległ zmianie.

Jezioro
Bielin Duży
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Uwagi

13
W opisie obwodu zrezygnowano
z zapisu „furta” jazu. Z
hydrotechnicznego punktu
widzenia nie ma pojęcia „furta”
jazu – zastąpiono je więc
pojęciem „oś” jazu.

W opisie obwodu zrezygnowano
z zapisu „furta” jazu. Z
hydrotechnicznego punktu
widzenia nie ma pojęcia „furta”
jazu – zastąpiono je więc
pojęciem „oś” jazu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.9.1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Trzcińskie (Miejskie,
Trzygłowskie) na rzece Rurzyca nr – 1 poprzez wykluczenie z niego
wód Jeziora Piaseczno Małe, z
uwagi na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior. Jezioro
Piaseczno Małe jest objęte
oddzielną umową.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Trzcińskiego.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jezior: Małe Klasztorne oraz
Piaseczno Małe Witnickie, z uwagi
na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior. Jezioro Małe
Klasztorne nie jest taką umową
objęte, zaś Jezioro Piaseczno Małe
jest objęte oddzielną umową.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Trzcińskiego.

13

Brak

1. Obwód rybacki Jeziora Piaseczno
Małe na rzece Rurzyca - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Piaseczno Małe.

I.9.2.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Trzcińskie
na rzece Rurzyca - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Trzcińskie (Miejskie,
Trzygłowskie), jeziora Klasztorne,
jeziora Małe Klasztorne, jeziora
Piaseczno Małe;
2) rzeki Rurzyca na odcinku od źródeł
do jeziora Miejskiego.

1. 2. Obwód rybacki Jeziora
Trzcińskie (Miejskie, Trzygłowskie)
na rzece Rurzyca - nr – 1 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trzcińskie (Miejskie,
Trzygłowskie), Jeziora Klasztorne,
Jeziora Małe Klasztorne, Jeziora
Piaseczno Małe;
2) rzeki Rurzyca na odcinku od źródeł
do Jeziora Trzcińskie (Miejskie,
Trzygłowskie).

I.9.3.

2.

2. Obwód rybacki rzeki Rurzyca - nr
-2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Rurzyca na odcinku od jeziora
Miejskiego do linii prostej łączącej
dwa naprzeciwległe punkty brzegów
rzeki Rurzyca oddalone o 2,4 km od jej
ujścia do rzeki Odry, wraz z wodami
jej dopływów.

2. 3. Obwód rybacki rzeki Rurzyca nr – 2 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Rurzyca na odcinku od Jeziora
Trzcińskie (Miejskie, Trzygłowskie)
do linii prostej łączącej dwa
naprzeciwległe punkty brzegów rzeki
Rurzyca oddalone o 2,4 km od jej
ujścia do rzeki Odra, wraz z wodami
jej dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów.

Jeziora

28

Odcinek rzeki Rurzyca oddalony
o 2,4 km od jej ujścia do rzeki
Odra jest przypisany do obwodu
rybackiego rzeki Odra – nr - 3, z
uwagi na bezpośrednie
oddziaływanie wód rzeki Odry w
wyniku powstawania
podpietrzenia zwierciadła wód
rzeki Rurzycy. Charakter
przepływu wód rzeki Rurzycy,
bardziej zbliżony jest do
zbiornika przepływowego niż
rzeki swobodnie płynącej.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

3

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Trzcińskie (Miejskie,
Trzygłowskie) na rzece Rurzyca nr – 1 poprzez wykluczenie z niego
wód Jeziora Małe Klasztorne, z
uwagi na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior.
Jezioro Małe Klasztorne nie jest
taką umową objęte.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.

13

Brak

4. Obwód rybacki Jeziora Małe
Klasztorne na cieku bez nazwy
uchodzącym do rzeki Rurzyca - nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Małe Klasztorne wraz z wodami cieku
łączącego to jezioro z rzeką Rurzyca .

VI.2.
1.

VI.2. Rzeka Mała Kalica
1. Obwód rybacki jeziora Jeleńskie
na rzece Mała Kalica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Jeleńskie;
2) rzeki Mała Kalica od źródeł do jej
ujścia do rzeki Rurzyca
- wraz z wodami ich dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Mała Kalica do rzeki Rurzyca
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu lewego brzegu
rzeki Rurzyca z lewym brzegiem rzeki
Mała Kalica, z punktem położonym na
zbiegu lewego brzegu rzeki Rurzyca z
prawym brzegiem rzeki Mała Kalica.

VI.3.

VI.3. Rzeka Kalica

VI.2. Rzeka Mała Kalica
1. 5. Obwód rybacki Jeziora
Jeleńskie na rzece Mała Kalica - nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Jeleńskie;
2) rzeki Mała Kalica od źródeł do jej
ujścia do rzeki Rurzyca.
- wraz z wodami ich dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Mała Kalica do rzeki Rurzyca
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu lewego brzegu
rzeki Rurzyca z lewym brzegiem rzeki
Mała Kalica, z punktem położonym na
zbiegu lewego brzegu rzeki Rurzyca z
prawym brzegiem rzeki Mała Kalica.
VI.3. Rzeka Kalica

I.9.4.

I.9.5.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Jeziora

Wprowadzono korektę ilości
dopływów, w rzeczywistości brak
takich dopływów.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.9.6.

2

1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

3

4

1. Obwód rybacki jeziora Mętno na
rzece Kalica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Mętno, jeziora Ostrów
(Stoki), jeziora Orzechów (Racze),
jeziora Czachów Duży, jeziora Górka
wraz z wodami ich odpływów;
2) rzeki Kalica od źródeł do jej ujścia
do rzeki Rurzyca, wraz z wodami jej
dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Kalica do rzeki Rurzyca
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu lewego brzegu
rzeki Rurzyca z lewym brzegiem rzeki
Kalica, z punktem położonym na
zbiegu lewego brzegu rzeki Rurzyca z
prawym brzegiem rzeki Kalica.

1. 6. Obwód rybacki Jeziora Mętno
na rzece Kalica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Mętno, Jeziora Ostrów
(Stoki), Jeziora Orzechów (Racze),
Jeziora Czachów Duży, Jeziora Górka
wraz z wodami ich odpływów;
2) rzeki Kalica od źródeł od wypływu
z Jeziora Mętno do jej ujścia do rzeki
Rurzyca, wraz z wodami jej dopływów
nie stanowiących oddzielnych
obwodów – z wyłączeniem wód
dopływu do Jeziora Ostrów (Stoki) w
granicach rezerwatu przyrody
„Olszyny Ostrowskie”.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Kalica do rzeki Rurzyca
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu lewego brzegu
rzeki Rurzyca z lewym brzegiem rzeki
Kalica, z punktem położonym na
zbiegu lewego brzegu rzeki Rurzyca z
prawym brzegiem rzeki Kalica.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

5

6

7

8

9

10

Jezioro
Orzechów
(Racze),
Jezioro
Czachów
Duży
(Czachów)

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

11

12
Na wodach tego obwodu (tj.
dopływie do jeziora Ostrów)
znajduje się rezerwat przyrody
„Olszyny Ostrowskie”. Dla ww.
rezerwatu nie ustanowiono planu
ochrony ani obowiązujących zadań
ochronnych. Uznano jednak, iż w
związku z art. 15 ust. 1 pkt. 2
ustawy o ochronie przyrody
możliwe jest wykluczenie tego
rezerwatu przyrody na podstawie
art. 12 ust. 1a ustawy o rybactwie
śródlądowym. Również wg
stanowiska Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w
Szczecinie wody wchodzące w
skład tego rezerwatu powinny
zostać wykluczone z obwodu
rybackiego.
Wykluczenie tych wód z obwodu
rybackiego jest możliwe – zgodnie
z art. 15 ust. 2a ustawy o rybactwie
śródlądowym – gdyż użytkownik
rybacki obwodu wyraził na to
wykluczenie pisemną zgodę.
Wprowadzono korektę ilości
odpływów z jezior, w
rzeczywistości uwzględniono je już
w punkcie 2.
Z obwodu wykluczono ponadto
Jezioro Orzechów (Racze) uznane
zostało za jezioro o wodach
stojących. Jezioro Orzechów
wchodzi w skład działki
ewidencyjnej nr 350/2 obręb
Orzechów [nr 0008]. Grunt pokryty
wodą na tej działce oznaczono
symbolem ws – woda stojąca.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Górka wraz z wodami cieku
łączącego to jezioro z rzeką Kalica
oraz wodami rzeki Kalica na
odcinku od źródeł do Jeziora
Mętno, z uwagi na zapisy umów na
rybackie użytkowanie jezior
(Jezioro Górka objęte jest
oddzielną umową).
Z obwodu wykluczono również
wody Jeziora Czachów Duży wraz
z wodami jego dopływów.
Wykluczenie wód tego jeziora z
ww. obwodu wynika ze
sprzecznych opinii w zakresie
charakteru jego wód.
Na jeziorze tym ustanowiono
osobny obwód rybacki Jeziora
Czachów Duży w zlewni rzeki
Kalica – nr – 2.

Rezerwat
przyrody
„Olszyny
Ostrowskie”

30

Uwagi

13
Jeziora: Ostrów (Stoki) i Górka po ponownej analizie charakteru
wód tych jezior uznano za wody
płynące.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.9.7.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Mętno na rzece Kalica - nr
– 1 poprzez wykluczenie z niego
wód Jeziora Górka (Kukla)wraz z
wodami cieku łączącego to jezioro
z rzeką Kalica oraz wodami rzeki
Kalica na odcinku od źródeł do
Jeziora Mętno, z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior.
Jezioro Górka (Kukla) objęte jest
oddzielną umową (w dużej
dzierżawie nieruchomości rolnej).
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.

13

Jeziora

7. Obwód rybacki Jeziora Górka
(Kukla) na cieku bez nazwy
uchodzącycm do rzeki Kalica - nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Górka (Kukla) wraz z wodami cieku
łączącego to jezioro z rzeką Kalica
oraz wodami rzeki Kalica na odcinku
od źródeł do Jeziora Mętno.

31

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.9.8

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

I.5

I.5. Rzeka Struga Marwicka

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Mętno na rzece Kalica - nr
– 1 poprzez wykluczenie z niego
wód między innymi Jeziora
Czachów Duży wraz z wodami
jego dopływów.
Aktualnie Jezioro Czachów Duży
wchodzi w skład działki
ewidencyjnej nr 6 obręb Łukowice
[nr 0007], na której grunt pokryty
wodą na tej działce oznaczono
symbolem wp – woda płynąca
Zgodnie z art. 14 a Prawa wodnego
- grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws. Wobec zapisów ww. art. 14 a do czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa –
jeziora te pozostaną objęte
obwodami rybackimi.
Natomiast ustanowienie
samodzielnego obwodu
podyktowane jest względami
technicznymi i praktycznymi – w
przypadku zmiany zapisów
ewidencji gruntów nastąpi zmiana
jedynie w zakresie niniejszego
obwodu.

13

Jeziora

8. Obwód rybacki Jeziora Czachów
Duży w zlewni rzeki Kalica – nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Czachów Duży wraz z wodami jego
dopływów.

I.10. ZLEWNIA RZEKI STRUGA
MARWICKA
I.5. Rzeka Struga Marwicka
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.10.1.

2

1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

6

7

8

3

4

5

1. Obwód rybacki jeziora Kiełbicze
na rzece Struga Marwicka - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Kiełbicze, jeziora Lubicz,
jeziora Lipienko, jeziora Marzykowo
(Marzkowo), jeziora Parkowe, jeziora
Kłodowskie, jeziora Leśne wraz z
wodami ich dopływów oraz kanałów i
cieków łączących te jeziora ze sobą i z
rzeką Struga Marwicka;
2) rzeki Struga Marwicka od źródeł do
jeziora Dębogóra.

1. Obwód rybacki Jeziora Kiełbicze
na rzece Struga Marwicka - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Kiełbicze, Jeziora Lubicz,
Jeziora Lipienko, Jeziora Marzykowo
(Marzkowo), Jeziora Parkowe, Jeziora
Kłodowskie, Jeziora Leśne wraz z
wodami ich dopływów oraz kanałów i
cieków łączących te jeziora ze sobą i z
rzeką Struga Marwicka;
2) rzeki Struga Marwicka od źródeł do
jeziora ujścia do rzeki Odra z
wyłączeniem wód obiektu stawowego
„Dębogóra”.

Jezioro
Kłodowskie
Jezioro
Dębogóra

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

9

10

11

12
Z obwodu wykluczono Jezioro
Kłodowskie uznane za wodę
stojącą. Jezioro Kłodowskie
wchodzi w skład działki
ewidencyjnej nr 265/1 obręb
Lubicz [nr 0006]. Grunt pokryty
wodą na tej działce oznaczono
symbolem ws – woda stojąca.
Wprowadzono korektę opisu
punktu 2 z uwagi na fakt, iż
wskazane pierwotnie Jezioro
Dębogóra, stanowi w
rzeczywistości stawy przepływowe
„Dębogóra” w m. Marwice –
Dębogóra, gm. Widuchowa –
posiadające obowiazujące
pozwolenie wodnoprawne, stawy
wchodzace w skład tego obiektu są
czynne.
Do obwodu włączono ponadto
pozostały odcinek rzeki Struga
Marwicka tj. odcinek od stawów
przepływowych „Dębogóra” do
ujścia jej do rzeki Odra. Zmiana ta
wynika z potrzeby zniesienia
obwodu rybackiego Jeziora
Dębogóra na rzece Struga
Marwicka - nr – 2, w związku z
koniecznością wykluczenia wód w
stawach przepływowych
„Dębogóra” ze znoszonego obwodu
na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy
o rybactwie śródlądowym. Po
wykluczeniu tych wód w stawach
w obwodzie rybackim Jeziora
Dębogóra na rzece Struga
Marwicka - nr – 2, pozostałby
krótki odcinek rzeki Struga
Marwicka, co z punktu widzenia
rybackiego użytkowania wód
obwodu rybackiego byłoby
niezasadne.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wyłączenie z jego granic
Jezior: Parkowe oraz Leśne wraz z
odcinkiem cieku Dopływ z jeziora
Lipienko - z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior. Jezioro Parkowe objęte jest
osobną umową, natomiast ze
względu na uwarunkowania
hydrologiczne zaistniała
koniecznośc ustanowienia na ww.
jeziorach dwóch osobnych
obwodów.

Stawy
przepływowe
„Dębogóra”
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Uwagi

13
Jezioro Leśne - po ponownej
analizie charakteru wód tego
jeziora uznano za wodę płynącą,
nie podlega wykluczeniu z
obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

3

I.10.2.

2. Obwód rybacki jeziora Dębogóra
na rzece Struga Marwicka - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Dębogóra;
2) Struga Marwicka od wypływu z
jeziora Dębogóra do jej ujścia do rzeki
Odra.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Struga Marwicka do rzeki Odra
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu prawego brzegu
rzeki Odra z lewym brzegiem rzeki
Struga Marwicka, z punktem
położonym na zbiegu prawego brzegu
rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki
Struga Marwicka.
Brak

I.10.3.

Brak

2.

I.6

I.6. Rzeka Pniewa

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Zniesienie obwodu wynika z
potrzeby wykluczenia z obwodu
rybackiego Jeziora Dębogóra na
rzece Struga Marwicka - nr – 2 wód
w stawach przepływowych na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym. Po
wykluczeniu tych wód w stawach
w obwodzie tym pozostałby krótki
odcinek rzeki Struga Marwicka, co
z punktu widzenia rybackiego
użytkowania wód obwodu
rybackiego byłoby niezasadne.

13

Jeziora

Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Dębogóra rzeki Struga
Marwicka - nr – 2

Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Kiełbicze na rzece Struga
Marwicka - nr – 1 poprzez
wyłączenie z jego granic Jezior:
Parkowe oraz Leśne wraz z
odcinkiem cieku Dopływ z jeziora
Lipienko - z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior. Jezioro Parkowe objęte jest
osobną umową, natomiast ze
względu na uwarunkowania
hydrologiczne zaistniała
koniecznośc ustanowienia na ww.
jeziorach dwóch osobnych
obwodów.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Kiełbicze na rzece Struga
Marwicka - nr – 1 poprzez
wyłączenie z jego granic Jezior:
Parkowe oraz Leśne wraz z
odcinkiem cieku Dopływ z jeziora
Lipienko - z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior. Jezioro Parkowe objęte jest
osobną umową, natomiast ze
względu na uwarunkowania
hydrologiczne zaistniała
koniecznośc ustanowienia na ww.
jeziorach dwóch osobnych
obwodów.

2. Obwód rybacki Jeziora Leśne na
cieku Dopływ z jeziora Lipienko
uchodzącym do rzeki Struga
Marwicka – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Leśne wraz z wodami cieku Dopływ z
jeziora Lipienko na odcinku od źródeł
do Jeziora Parkowe.

3. Obwód rybacki Jeziora Parkowe
na cieku Dopływ z jeziora Lipienko
uchodzącym do rzeki Struga
Marwicka – nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Parkowe.

I.11. ZLEWNIA RZEKI PNIEWA
I.6. Rzeka Pniewa (Dopływ z Jeziora
Trzemeszno)

34

Jezioro Leśne - po ponownej
analizie charakteru wód tego
jeziora uznano za wodę płynącą,
nie podlega wykluczeniu z
obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

5

6

7

8

9

10

11

3

4

I.11.1.

1.

1. Obwód rybacki jeziora
Trzemeszno na rzece Pniewa - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Trzemeszno wraz z
dopływami;
2) rzeki Pniewa od źródeł do jej ujścia
do rzeki Odra, wraz z wodami jej
dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Pniewa do rzeki Odra wyznacza
linia prosta łącząca punkt położony na
zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z
lewym brzegiem rzeki Pniewa,
z punktem położonym na zbiegu
prawego brzegu rzeki Odra z prawym
brzegiem rzeki Pniewa.

I.12.1.

VII.
VII.1.
1.

VII. ZLEWNIA RZEKI TYWA
VII.1. Rzeka Tywa
1. Obwód rybacki jeziora
Strzeszowskie na rzece Tywa - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Trzcińskie (Trzcińskie
Małe), jeziora Strzeszowskie, jeziora
Dłużyna (Dołgie);
2) rzeki Tywa na odcinku od źródeł do
jeziora Leśnego, wraz z wodami jej
dopływów.

1. Obwód rybacki Jeziora
Trzemeszno na rzece Pniewa
(Dopływ z Jeziora Trzemeszno) - nr
–1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trzemeszno wraz z
dopływami;
2) rzeki Pniewa (Dopływ z Jeziora
Trzemeszno) od źródeł do jej ujścia do
rzeki Odra, wraz z wodami jej
dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Pniewa do rzeki Odra wyznacza
linia prosta łącząca punkt położony na
zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z
lewym brzegiem rzeki Pniewa,
z punktem położonym na zbiegu
prawego brzegu rzeki Odra z prawym
brzegiem rzeki Pniewa.
I.12. ZLEWNIA RZEKI TYWA
VII. ZLEWNIA RZEKI TYWA
VII.1. Rzeka Tywa
1. Obwód rybacki Jeziora
Strzeszowskie na rzece Tywa - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trzcińskie (Trzcińskie
Małe), Jeziora Strzeszowskie, Jeziora
Dłużyna (Dołgie);
2) rzeki Tywa na odcinku od źródeł do
Jeziora Dłużyna (Dołgie) Jeziora Leśne
(Grzybno), wraz z wodami jej
dopływu.

Jeziora

Uzasadnienie

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę rzeki Pniewa.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Leśnego.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów, w rzeczywistości
występuje tylko jeden taki dopływ.
Z obwodu wyłączono odcinek rzeki
Tywa pomiędzy Jeziorem Dłużyna
(Dołgie) a Jeziorem Leśne
(Grzybno) z uwagi na zapisy umów
na rybackie użytkowanie jezior
(umowy obejmują jedynie jeziora
nie zaś cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).
Ww. odcinek rzeki włączono do
obwodu rybackiego Jeziora Leśne
(Grzybno) na rzece Tywa - nr – 2.
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Uwagi

13

Na rzece Tywa w tym obwodzie
zlokalizowane jest jezioro o
potocznej nazwie Makowe w
okolicach miejscowości
Czarnołęka. Zgodnie z zapisami
ewidencji gruntów jezioro
stanowi działkę ewidencyjną nr
938, obręb ewidencyjny
Czarnołęka – oznaczoną
symbolem ws – woda stojąca,
znajdującą się we własności
prywatnej. Do czasu
uregulowania sytuacji formalnoprawnej jezioro nie może zostać
włączone w granice obwodów
rybackich.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.12.2.

I.12.3.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

3.

3

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Leśnego i Długiego.
Wprowadzono ponadto korektę
opisu składników obwodu
rybackiego poprzez wykreślenie
nazwy Jeziora Grzybno,
stanowiącego w rzeczywistości
drugą nazwę Jeziora Leśnego.
Prawidłowy zapis w miejsce
korygowanego Jeziora Grzybno
powinien brzmieć: „Jezioro bez
nazwy pomiędzy Jeziorem
Grodziskie (Zamkowe) a Leśne
(Grzybno)”. Wprowadzona zmiana
zapisu ma charakter porządkujący,
precyzyjniej wskazujący składniki
obwodu.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Grodziskie (Zamkowe) oraz
odcinka rzeki Tywa, z uwagi na
zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior (taką umowa
objęte jest tylko Jezioro
Grodziskie).
Do obwodu włączono odcinek rzeki
Tywa pomiędzy Jeziorem Dłużyna
(Dołgie) a Jeziorem Leśne
(Grzybno) z uwagi na zapisy umów
na rybackie użytkowanie jezior
(umowy obejmują jedynie jeziora
nie zaś cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).
Ww. odcinek rzeki wyłączono z
obwodu rybackiego Jeziora
Strzeszowskie na rzece Tywa - nr –
1.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Leśne (Grzybno) na rzece
Tywa – nr – 3 poprzez wykluczenie
z niego wód Jeziora Grodziskie
(Zamkowe) oraz odcinka rzeki
Tywa, z uwagi na zapisy umów na
rybackie użytkowanie jezior (taką
umową objęte jest tylko Jezioro
Grodziskie). Na pozostałym
odcinku rzeki Tywa ustanowiono
osobny obwód: Obwód rybacki
rzeki Tywa – nr – 4.

13

3. Obwód rybacki jeziora Leśne na
rzece Tywa - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Leśne, jeziora Grzybno,
jeziora Grodziskie (Zamkowe);
2) rzeki Tywa na odcinku od jeziora
Leśnego do jeziora Długiego.

3. 2 Obwód rybacki Jeziora Leśne
(Grzybno) na rzece Tywa - nr – 3 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Leśne (Grzybno), Jeziora
Grzybno, Jeziora bez nazwy pomiędzy
Jeziorem Grodziskie (Zamkowe) a
Leśne (Grzybno), Jeziora Grodziskie
(Zamkowe);
2) rzeki Tywa na odcinku od Jeziora
Dłużyna (Dołgie) Jeziora Leśne
(Grzybno) do Jeziora Długiego do
Jeziora Grodziskie (Zamkowe).

Brak

3. Obwód rybacki Jeziora
Grodziskie (Zamkowe) na rzece
Tywa – nr – 3
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Grodziskie (Zamkowe) .

Jeziora

36

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.12.4.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

I.12.6.

5.

5. Obwód rybacki jeziora Strzeleckie
na rzece Tywa - nr - 5
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Święte, jeziora Mostowe;
2) rzeki Tywy na odcinku od podłużnej
osi jezdni drogi Banie-Lubanowo do
furty jazu w miejscowości Trzaski,
wraz z wodami jej dopływów.

8.

Wykluczane

4

5

6

7

4. 5. Obwód rybacki Jeziora
Swobnickie (Długie) na rzece Tywa nr – 4 5
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Swobnickie (Długie),
Jeziora Długie Bańskie (Dłużec) wraz
z wodami ich dopływów;
2) rzeki Tywa na odcinku od Jeziora
Swobnickie (Długie) do podłużnej osi
jezdni drogi Banie – Lubanowo.
5. 6. Obwód rybacki Jeziora
Strzeleckie Święte na rzece Tywa nr – 5 6
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Święte, Jeziora Mostowe;
2) rzeki Tywa na odcinku od podłużnej
osi jezdni drogi Banie-Lubanowo do
Jeziora Święte. osi jazu w
miejscowości Trzaski, wraz z wodami
jej dopływu.

4. Obwód rybacki jeziora
Swobnickie na rzece Tywa - nr - 4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Swobnickie (Długie), jeziora
Długie Bańskie (Dłużec) wraz z
wodami ich dopływów;
2) rzeki Tywy na odcinku od jeziora
Swobnickiego do podłużnej osi jezdni
drogi Banie – Lubanowo.

I.12.8.

Dodawane

4. Obwód rybacki rzeki Tywa – nr –
4
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Tywa na odcinku od Jeziora
Grodziskie (Zamkowe) do Jeziora
Swobnickie (Długie), wraz z wodami
jej dopływu.

4.

I.12.7.

Wykluczane

Brak

I.12.5.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Brak

7. Obwód rybacki rzeki Tywa – nr –
7
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Tywa na odcinku od Jeziora Święte do
osi jazu w miejscowości Trzaski, wraz
z wodami jej dopływu.

8. Obwód rybacki rzeki Tywa - nr 8
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Tywa na odcinku od furty jazu w
miejscowości Trzaski do podłużnej osi
mostu drogowego Gryfino – Chojna,
wraz z wodami jej dopływów.

8. Obwód rybacki rzeki Tywa - nr –
8
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Tywa na odcinku od osi jazu w
miejscowości Trzaski do podłużnej osi
mostu drogowego Gryfino – Chojna,
wraz z wodami jej dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów.

Jeziora

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Leśne (Grzybno) na rzece
Tywa - nr – 2, z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior (umowy obejmują jedynie
jeziora nie zaś cieki je łączące bądź
do nich dopływające czy
odpływające).
Do obwodu dodano dopływ rzeki
Tywy – Kanał Grzybno –
Swobnica, nieuwzględniony w
zmienianym rozporządzeniu.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Swobnickiego.

13

Kanał
Grzybno –
Swobnica

W nazwie obwodu wykreślono
omyłkowo podaną nazwę: „Jezioro
Strzeleckie” i zastąpiono je nazwą
jeziora: „Jeziora Święte”, będącego
głównym składnikiem obwodu.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wyłączenie odcinka rzeki
Tywa od Jeziora Święte do osi jazu
w miejscowości Trzaski, wraz z
wodami jej dopływu - z uwagi na
zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior (umowy
obejmują jedynie jeziora nie zaś
cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Święte na rzece Tywa - nr –
6, z uwagi na zapisy umów na
rybackie użytkowanie jezior
(umowy obejmują jedynie jeziora
nie zaś cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).
Wprowadzono korektę ilości
dopływów, w rzeczywistości
występuje tylko jeden taki dopływ.
Obwód rybacki nie uległ zmianie.
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W opisie obwodu zrezygnowano
z zapisu „furta” jazu. Z
hydrotechnicznego punktu
widzenia nie ma pojęcia „furta”
jazu – zastąpiono je więc
pojęciem „oś” jazu.

W opisie obwodu zrezygnowano
z zapisu „furta” jazu. Z
hydrotechnicznego punktu
widzenia nie ma pojęcia „furta”
jazu – zastąpiono je więc
pojęciem „oś” jazu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.
4

2.

2. Obwód rybacki jeziora Krzywe na
rzece Tywa - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Krzywe (Krzywe Grzybno) wraz z
wodami cieku łączącego wymienione
jezioro z jeziorem Strzeszowskie.

Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Krzywe (Krzywe Grzybno)
na rzece Tywa - nr - 2

I.12.9.

6.

6. Obwód rybacki jeziora Sobieradz
na rzece Tywa - nr - 6
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Sobieradz wraz z wodami kanału
łączącego wymienione jezioro z
jeziorem Węgorzno.

I.12.10.

7.

7. Obwód rybacki jeziora
Borzymskie na rzece Tywa - nr - 7
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Borzymskie, jeziora Węgorzno
(Węgorzyno, Borzym Mały) wraz z
wodami kanału łączącego wymienione
jeziora z rzeką Tywa.

I.7

I.7. Rzeka Omulna

6. 9. Obwód rybacki Jeziora
Sobieradz na cieku Dopływ z
Sobieradza uchodzącym do rzeki
rzece Tywa - nr – 6 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Sobieradz wraz z wodami kanału cieku
Dopływ z Sobieradza łączącego to
jezioro z Jeziorem Węgorzno
(Węgorzyno, Borzym Mały).
7. 10. Obwód rybacki Jeziora
Borzymskie na cieku Dopływ z
Sobieradza uchodzącym do rzeki
rzece Tywa - nr – 7 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Borzymskie, Jeziora Węgorzno
(Węgorzyno, Borzym Mały) wraz z
wodami kanału cieku Dopływ z
Sobieradza łączącego te jeziora z rzeką
Tywa.
I.13. ZLEWNIA RZEKI OMULNA
I.7. Rzeka Omulna (Wełtyńska
Struga)

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Wykluczane

Dodawane

5

6

Jezioro
Krzywe
(Krzywe
Grzybno)

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

7

8

9

10

11

12
Konieczność zniesienia obwodu
rybackiego wynika z faktu, iż wody
Jeziora Krzywego – po ponownej
analizie charakteru wód tego
jeziora uznano za wody stojące.
Ciek łączący Jezioro Krzywe z
Jeziorem Strzeszowskim uznano za
rów melioracji szczegółowej.
Jezioro Krzywe wchodzi w skład
działki ewidencyjnej nr 161 obręb
Grzybno [nr 0016]. Grunt pokryty
wodą na tej działce oznaczono jako
nieużytki i grunty orne.
W opisie obwodu sprecyzowano
nazwę kanału łączącego Jezioro
Sobieradz z Jeziorem Węgorzno.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Węgorzyno.

13

rów łączący
Jezioro
Krzywe z
Jeziorem
Strzeszowski
m

W opisie obwodu sprecyzowano
nazwę kanału łączącego
wymienione jeziora z rzeką Tywa.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.13.1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

3

4

5

1. Obwód rybacki jeziora Wełtyń na
rzece Omulna - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Wełtyń, jeziora Zamkowe
(Gardzienko), jeziora Krzywe
(Krzywienko, Gierland), jeziora
Prusino Duże (Brudzno) wraz z
wodami ich dopływów oraz kanałów i
cieków łączących te jeziora ze sobą i z
rzeką Omulna;
2) rzeki Omulna (Wełtyńska Struga)
od źródeł do jej ujścia do rzeki Odra,
wraz z wodami jej dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Omulna do rzeki Odra wyznacza
linia prosta łącząca punkt położony na
zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z
lewym brzegiem rzeki Omulna, z
punktem położonym na zbiegu
prawego brzegu rzeki Odra z prawym
brzegiem rzeki Omulna.

1. Obwód rybacki Jeziora Wełtyń na
rzece Omulna (Wełtyńska Struga) nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Chwarstnickie (Chwastnica),
Jeziora Wełtyń, Jeziora Zamkowe
(Gardzienko), Jeziora Krzywe
(Krzywienko, Gierland), Jeziora
Prusino Duże (Brudzno) wraz z
wodami ich dopływów oraz kanałów i
cieków łączących te jeziora ze sobą i z
rzeką Omulna (Wełtyńska Struga);
2) rzeki Omulna (Wełtyńska Struga)
od źródeł do Jeziora Krzywe
(Krzywienko, Gierland), jej ujścia do
rzeki Odra, wraz z wodami jej
dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Omulna (Wełtyńska Struga) do
rzeki Odra wyznacza linia prosta
łącząca punkt położony na zbiegu
prawego brzegu rzeki Odra z lewym
brzegiem rzeki Omulna (Wełtyńska
Struga), z punktem położonym na
zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z
prawym brzegiem rzeki Omulna
(Wełtyńska Struga).
2. Obwód rybacki na rzece Omulna
(Wełtyńska Struga) - nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Omulna (Wełtyńska Struga) od Jeziora
Krzywe (Krzywienko, Gierland) do jej
ujścia do rzeki Odra.

2

1.

I.13.2.

Brak

VIII.
VIII.1.

VIII. ZLEWNIA RZEKI PŁONIA
VIII.1. Rzeka Płonia

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

6

7

8

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę rzeki Omulna.
Do obwodu dodano wody płynące
Jeziora Chwarstnickiego, po
analizie map z naniesieniem
przebiegu ewidencji wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie – wg których rzeka
Omulna (Wełtyńska Struga) bierze
początek z tego jeziora.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wyłączenie odcinka rzeki
Omulna od Jeziora Krzywe
(Krzywienko, Girland) do jej ujścia
do rzeki Odra - z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior (umowy obejmują jedynie
jeziora nie zaś cieki je łączące bądź
do nich dopływające czy
odpływające).

13

Jezioro
Chwarstnickie

Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Wełtyń na rzece Omulna
(Wełtyńska Struga) - nr – 1,
poprzez wyłączenie odcinka rzeki
Omulna od Jeziora Krzywe
(Krzywienko, Girland) do jej ujścia
do rzeki Odra - z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior (umowy obejmują jedynie
jeziora nie zaś cieki je łączące bądź
do nich dopływające czy
odpływające).

I.14. ZLEWNIA RZEKI PŁONIA
VIII. ZLEWNIA RZEKI PŁONIA
VIII.1. Rzeka Płonia
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.14.1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

4

5

6

7

8

Jeziora

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

9

10

Stawy
przepływowe
w
miejscowości
Barlinek przy
ulicy
Świętego
Bonifacego

1. Obwód rybacki rzeki Płonia – nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Płonia na odcinku od źródeł do Jeziora
Płoń – z wyłączeniem wód
zlokalizowanego na niej obiektu
stawowego w miejscowości Barlinek
przy ulicy Świętego Bonifacego, oraz z
wyłączeniem wód cieku Dopływu spod
Lutówka w granicach rezerwatu
przyrody „Skalisty Jar Libberta”, wraz
z wodami jej dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów.

40

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodów rybackich:
1) Jeziora Barlineckie (Barlińskie)
na cieku Dopływ z jeziora
Barlińskiego uchodzącym do rzeki
Płonia - nr – 1,
2) Jeziora Płoń na rzece Płonia - nr
– 2,
3) Jeziora Lutowo na cieku Dopływ
spod Lutówka uchodzącym do
rzeki Płonia - nr – 1,
4) Jeziora Jagowskie (Dróżno) na
cieku bez nazwy uchodzącycm do
rzeki Strzelica - nr – 1,
- z uwagi na zapisy umów na
rybackie użytkowanie jezior
(umowy obejmują jedynie jeziora
nie zaś cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).
Z obwodu wykluczono wody
czynnego obiektu stawowego
zlokalizowanego na rzece Płonia, w
miejscowości Barlinek przy ulicy
Świętego Bonifacego. Obiekt
posiada obowiązujące pozwolenie
wodnoprawne - podlega
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
Na wodach tego obwodu (tj.
Dopływie spod Lutówka) znajduje
się rezerwat przyrody „Skalisty Jar
Libberta”. Dla ww. rezerwatu nie
ustanowiono planu ochrony ani
obowiązujących zadań ochronnych.
Uznano jednak, iż w związku z art.
15 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie
przyrody możliwe jest wykluczenie
tego rezerwatu przyrody na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym. Również
wg stanowiska Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w
Szczecinie wody wchodzące w
skład tego rezerwatu powinny
zostać wykluczone z obwodu
rybackiego.

13

Rezerwat
przyrody
„Skalisty
Jar
Libberta”

Ostatnie zatwierdzone zadania
ochronne ustanowione zostały
Rozporządzeniem nr 9/2004
Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 28
kwietnia 2004 r. w sprawie
ustanowienia rocznych zadań
ochronnych dla rezerwatów
przyrody; "Olszyna Źródliskowa
pod Lubiechowem Dolnym",
"Skalisty Jar Libberta" i "Leśne
Źródła" na rok 2004 (Dz. Urz.
woj. zachodniopomorskiego z
2004 r. Nr 31, poz. 543).
Wygaśniecie nastapiło z dniem 31
grudnia 2004 r. - zadania nie
zawierały odniesień do
możliwości prowadzenia
rybactwa śródlądowego na
wodach rezerwatu (tj. na wodach
Dopływu spod Lutówka).

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.14.2.

I.14.3.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

3.

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane
5

3

4

3. Obwód rybacki jeziora Płoń na
rzece Płonia - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Płoń;
2) rzeki Płonia na odcinku od
połączenia z rzeką Strzelicą do
połączenia z kanałem Stróżewski Rów
- wraz z wodami ich dopływów.

3. 2. Obwód rybacki Jeziora Płoń na
rzece Płonia - nr – 3 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Płoń, Jeziora Zaborsko;
2) rzeki Płonia na odcinku od Jeziora
Płoń połączenia z rzeką Strzelica do
połączenia z Kanałem Lubiatowski ;
Strumień Stróżewski (Stróżewski
Rów)
3) Kanału Lubiatowski na całej jego
długości ;
- wraz z wodami ich dopływów.

Brak

3. Obwód rybacki rzeki Płonia - nr –
3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Płonia na odcinku od połączenia z
Kanałem Lubiatowski do Jeziora
Miedwie, wraz z wodami jej
dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów - z
wyłączeniem wód obiektu stawowego
zlokalizowanego na rzece Sicina
(Kanał Młyński) w rejonie miejscowości

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

6

7

8

9

10

11

12
Do obwodu dodano wody płynące
Jeziora Zaborsko - po analizie map
z naniesieniem przebiegu ewidencji
wód Zachodniopomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych Województwa w
Szczecinie. Potwierdzają to zapisy
ewidencji gruntów wg których
Jezioro Zaborsko położone na
działce ewidencyjnej nr 17/1, obręb
ewidencyjny Cieszysław
oznaczone jest symbolem wp –
woda płynąca.
Oba jeziora objęte są tą samą
umową ANR.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wyłączenie dwóch
odcinków rzeki Płonia - z uwagi na
zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior (umowy
obejmują jedynie jeziora nie zaś
cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodów rybackich:
1) Jeziora Płoń na rzece Płonia - nr
– 2,
2) Jeziora Miedwie na rzece Płonia
- nr – 4,
3) Jeziora Duże na kanale Strumień
Stróżewski (Stróżewski Rów) - nr –
1,
4) Jeziora Nowielińskie na rzece
Sicina (Kanale Młyński) - nr – 2
- z uwagi na zapisy umów na
rybackie użytkowanie jezior
(umowy obejmują jedynie jeziora
nie zaś cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).
Z obwodu wykluczono wody
czynnego obiektu stawowego
zlokalizowanego na rzece Sicina w
rejonie miejscowości Nowielin,
gm. Pyrzyce. Obiekt posiada
obowiązujące pozwolenie
wodnoprawne - podlega
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.

13

Jezioro
Zaborsko

Staw
przepływowy
w rejonie
miejscowości
Nowielin,
gm. Pyrzyce

Nowielin.
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Na rzece Sicina w tym obwodzie
oraz na jej dopływie tj. na
Strumieniu Pstrowickim
zlokalizowane są dwa zbiorniki
wodne w rejonie miejscowości
Nowielin, gm. Pyrzyce wykonane
do celów innych niż hodowla ryb
– wody tych zbiorników nie
podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
W źródłowym odcinku
Strumienia Pstrowickiego
znajduje sie Jezioro Pstrowice,
stanowiące własność osób
prywatnych, które z uwagi na
nieuregulowaną sytuację prawną
własności nie zostało włączone do
obwodu – do momentu
uregulowania jego stanu formalno
- prawnego.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.14.4.

2

4.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

3

4

5

6

7

8

4. Obwód rybacki Jeziora Miedwie
na rzece Płonia - nr – 4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Miedwie, Jeziora Żelewko
(Żelewo, Zalewko), Jeziora Płonno
(rozszerzenie rzeki Płoni), Jeziora
Cysterskie, Jeziora Klasztorne;
2) rzeki Płonia na odcinku od Jeziora
Miedwie ujścia do niej kanału
Strumień Stróżewski (Stróżewski
Rów) do Jeziora Klasztorne jej ujścia
do Jeziora Dąbie
- wraz z wodami ich dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów –
z wyłączeniem wód obiektu
stawowego zlokalizowanego na
Dopływie z Buczynowych Wąwozów
w obrębie ewidencyjnym Śmierdnica
Las oraz w granicach rezerwatu
przyrody „Buczynowe Wąwozy im.
Profesora Floriana Celińskiego”.

9
Stawy
przepływowe
w obrębie
ewidencyjnym
Śmierdnica
Las, gm. Stare
Czarnowo

10

4. Obwód rybacki jeziora Miedwie
na rzece Płonia - nr - 4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Miedwie, jeziora Żelewko
(Zalewko), jeziora Płonno
(rozszerzenie rzeki Płoni), jeziora
Cysterskie, jeziora Klasztorne;
2) rzeki Płonia na odcinku od ujścia do
niej kanału Stróżewski Rów do jej
ujścia do jeziora Dąbie
- wraz z wodami ich dopływów.

Jeziora

42

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe
11
Rezerwat
przyrody
„Buczynowe
Wąwozy im.
Profesora
Floriana
Celińskiego”

Uzasadnienie

Uwagi

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Żelewko
Na wodach tego obwodu (tj. na
Dopływie z Buczynowych
Wąwozów) znajduje się rezerwat
przyrody „ Buczynowe Wąwozy
im. Profesora Floriana Celińskiego”
Dla ww. rezerwatu nie ustanowiono
planu ochrony ani obowiązujących
zadań ochronnych. Uznano jednak,
iż w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 2
ustawy o ochronie przyrody
możliwe jest wykluczenie tego
rezerwatu przyrody na podstawie
art. 12 ust. 1a ustawy o rybactwie
śródlądowym. Również wg
stanowiska Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w
Szczecinie wody wchodzące w
skład tego rezerwatu powinny
zostać wykluczone z obwodu
rybackiego.
Wykluczenie tych wód z obwodu
rybackiegojest możliwe – zgodnie z
art. 15 ust. 2a ustawy o rybactwie
śródlądowym – gdyż użytkownik
rybacki obwodu wyraził na to
wykluczenie pisemną zgodę.
Z obwodu wykluczono ponadto
wody czynnego obiektu stawowego
zlokalizowanego w obrębie
ewidencyjnym Śmierdnica Las, gm.
Stare Czarnowo na dopływie rzeki
Płoni - Dopływie z Buczynowych
Wąwozów. Obiekt posiada
obowiązujące pozwolenie
wodnoprawne - podlega
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.

13
Przed przygotowaniem
niniejszego projektu
rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie z 2004 roku
pojwiły się wnioski o włączenie
do tego obwodu niektórych jezior
– między innymi niżej
wymienionych:
Jezioro Zaborsko Płońskie po
ponownej analizie charakteru jego
wód uznano je za wody stojące,
nie podlegają więc one włączeniu
do obwodu. W zapisie ewidencji
gruntów jezioro te posiada
oznaczenie ws – woda stojaca.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.14.5.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

4

5

6

7

8

9

10

Jeziora

5. Obwód rybacki rzeki Płonia – nr –
5
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Płonia na odcinku od Jeziora
Klasztorne do do północnej krawędzi
mostu przy ulicy Przestrzennej w
Szczecinie - wraz z wodami ich
dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów, z wyłączeniem
wód w granicach rezerwatu przyrody
„Kołowskie Parowy im. Józefa
Lewandowskiego”.

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

11
Rezerwat
przyrody
„Kołowskie
Parowy im.
Józefa
Lewandowskie
go”

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Miedwie na rzece Płonia nr – 4 - z uwagi na zapisy umów na
rybackie użytkowanie jezior
(umowy obejmują jedynie jeziora
nie zaś cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).

13

Na wodach tego obwodu (tj
Dopływie spod leśn. Kołowo wraz
z ciekiem Utrata) znajduje się
rezerwat przyrody „Kołowskie
Parowy im. Józefa
Lewandowskiego”. Dla ww.
rezerwatu nie ustanowiono planów
ochrony ani obowiązujących zadań
ochronnych. Uznano jednak, iż w
związku z art. 15 ust. 1 pkt. 2
ustawy o ochronie przyrody
możliwe jest wykluczenie tych
rezerwatu przyrody na podstawie
art. 12 ust. 1a ustawy o rybactwie
śródlądowym. Również wg
stanowiska Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w
Szczecinie wody wchodzące w
skład tego rezerwatu powinny
zostać wykluczone z obwodu
rybackiego.
Wprowadzono również korektę
odcinka rzeki Płoni w związku z
ustaloną granicą między wodami
morskimi a wodami śródlądowymi
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26.07.2004 r. w sprawie
określenia granic między wodami
morskimi a wodami śródlądowymi
do celów wykonywania
rybołówstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr
175, poz. 1824).

43

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.14.6

I.14. 7

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. 6. Obwód rybacki Jeziora
Barlineckie (Barlińskie) na cieku
Dopływ z jeziora Barlińskiego
uchodzącym do rzeki rzece Płonia nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Barlineckie (Barlińskie),
Jeziora Stycko (Zauklejowe), Jeziora
Uklejowe (Uklejno, Uklejewo), Jeziora
Trzcinne (Spalone) wraz z wodami
kanałów łączących wymienione jeziora
oraz cieku Dopływ z jeziora
Barlińskiego na odcinku 50 m od
wypływu z Jeziora Barlineckie
(Barlińskie). i rzekę Płonia;
2) rzeki Płonia na odcinku od źródeł do
ujścia do niej rzeki Strzelica – z
wyłączeniem wód zlokalizowanego na
niej obiektu stawowego w
miejscowości Barlinek przy ulicy
Świętego Bonifacego, wraz z wodami
jej dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów.
7. Obwód rybacki Jeziora Trzcinne
(Spalone) na cieku bez nazwy
uchodzącycm do rzeki Płonia – nr - 1
Obwód rybacki Jeziora Trzcinne
(Spalone) wraz z wodami cieku bez
nazwy łączącego wymienione jezioro z
rzeką Płonia.

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Barlineckiego i
Uklejowego.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Trzcinne (Spalone) oraz
odcinka rzeki Płonia, z uwagi na
zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior .
Jezioro Trzcinne (Spalone) objęte
jest osobną umową.
Ponadto umowy te obejmują
jedynie jeziora nie zaś cieki je
łączące bądź do nich dopływające
czy odpływające.
Ww. odcinek rzeki został włączony
do nowo utworzonego obwodu
rybackiego rzeki Płonia – nr – 1.
Wprowadzono korektę opisu
odpływów z wymienionych jezior.
Zapis w zmienianym
rozporządzeniu był
niejednoznaczny.

13

1. Obwód rybacki jeziora
Barlineckie na rzece Płonia - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Barlineckie (Barlińskie),
jeziora Stycko (Zauklejowe), jeziora
Uklejowe (Uklejno), jeziora Trzcinne
(Spalone) wraz z wodami kanałów
łączących wymienione jeziora i rzekę
Płonia;
2) rzeki Płonia na odcinku od źródeł do
ujścia do niej rzeki Strzelica, wraz z
wodami jej dopływów.

2

1.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Brak

Jeziora

Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Barlineckie (Barlińskie) na
cieku Dopływ z jeziora
Barlińskiego uchodzącym do rzeki
Płonia - nr – 1, poprzez
wykluczenie z niego wód między
innymi Jeziora Trzcinne (Spalone)
wraz z wodami cieku łączącego to
jezioro z rzeką Płonia, z uwagi na
zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

5

6

7

8

3

4

I.14.8.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Lutowo na
rzece Płonia - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Głębokie i jeziora Lutowo wraz z
wodami kanału łączącego wymienione
jeziora z rzeką Płonia.

2. 8. Obwód rybacki Jeziora Lutowo
na cieku Dopływ spod Lutówka
uchodzącym do rzeki rzece Płonia nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Głębokie i Jeziora Lutowo wraz z
wodami cieku Dopływ spod Lutówka
łączącego wymienione jeziora z rzeką
Płonia na odcinku od źródeł do Jeziora
Lutowo - z wyłączeniem wód
zlokalizowanego na tym cieku obiektu
stawowego w miejscowości Lutówko.

I.14.9.

VIII.2.
1.

VIII.2. Rzeka Strzelica
1. Obwód rybacki jeziora Jagowskie
na rzece Strzelica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Jagowskie (Dróżno);
2) cieku Strzelica na odcinku od źródeł
do jego ujścia do rzeki Płonia, wraz z
wodami jej dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Strzelica do rzeki Płonia
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu prawego brzegu
rzeki Płonia z lewym brzegiem rzeki
Strzelica, z punktem położonym na
zbiegu prawego brzegu rzeki Płonia z
prawym brzegiem rzeki Strzelica.

VIII.4.

VIII.4. Kanał Rów Stróżewski

VIII.2. Rzeka Strzelica
1. 9. Obwód rybacki Jeziora
Jagowskie (Dróżno) na cieku bez
nazwy uchodzącycm do rzeki rzece
Strzelica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody
1) Jeziora Jagowskie (Dróżno) wraz z
wodami cieku bez nazwy łączącego to
jezioro z rzeką Strzelica.
2) rzeki Strzelica na odcinku od źródeł
do jej ujścia do rzeki Płonia, wraz z
wodami jej dopływu.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Strzelica do rzeki Płonia
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu prawego brzegu
rzeki Płonia z lewym brzegiem rzeki
Strzelica, z punktem położonym na
zbiegu prawego brzegu rzeki Płonia z
prawym brzegiem rzeki Strzelica.
VIII.4. Kanał Strumień Stróżewski
(Rów Stróżewski)

Jeziora

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

9

10

11

12
W opisie obwodu sprecyzowano
nazwę kanału łączącego
wymienione jeziora z rzeką Płonia.
Z obwodu wykluczono wody
czynnego obiektu stawowego
zlokalizowanego na cieku Dopływ
spod Lutówka w miejscowości
Lutówko gm. Barlinek. Obiekt
posiada obowiązujące pozwolenie
wodnoprawne - podlega
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wyłączenie z jego granic
rzeki Strzelica - z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior (umowy obejmują jedynie
jeziora nie zaś cieki je łączące bądź
do nich dopływające czy
odpływające).
Odcinek tego cieku włączono w
granice nowo utworzonego obwodu
rybackiego rzeki Płonia – nr – 1.

13

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Jagowskiego.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wyłączenie z jego granic
rzeki Strzelica - z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior (umowy obejmują jedynie
jeziora nie zaś cieki je łączące bądź
do nich dopływające czy
odpływające).
Rzekę Stzrelica włączono w
granice nowo utworzonego obwodu
rybackiego rzeki Płonia – nr – 1.

Jezioro Jagowskie - po ponownej
analizie charakteru wód tego
jeziora uznano za wody płynące.
Weryfikacji poddano również
czynny obiekt stawowy
znajdujący się w rejonie Osady
Jagów, gm. Pełczyce na trasie
rzeki Strzelica (zgodnie z jej
przebiegiem wskazanym na mapie
MPHP). W rzeczywistości koryto
rzeki Strzelica przebiega obok
stawów, nie są to stawy
przepływowe, co potwierdzone
zostało przez aktualnego
użytkownika stawów. W związku
z powyższym wody tych staów
nie podlegają wykluczeniu z
obwodu na podstawie art. 12 ust.
1a ustawy o rybactwie
śródlądowym.

Stawy
przepływowe
w
miejscowości
Lutówko
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

3

4

I.14.10.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Torfowe
na kanale Rów Stróżewski - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Duże, jeziora Małe, jeziora
Koryto (Korytowo, Siemczyn), jeziora
Torfowe wraz z kanałami łączącymi te
jeziora z kanałem Rów Stróżewski;
2) kanału Rów Stróżewski na całej
jego długości, wraz z dopływami.

1. 10. Obwód rybacki Jeziora
Torfowe Duże na kanale Strumień
Stróżewski (Stróżewski Rów) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Duże, Jeziora Małe, Jeziora
Koryto (Korytowo, Siemczyn), Jeziora
Torfowe wraz z kanałami łączącymi te
jeziora z kanałem Rów Stróżewski;
2) kanału Strumień Stróżewski
(Stróżewski Rów) na odcinku od
źródeł do Jeziora Duże całej jego
długości wraz z wodami jego
dopływów.

I.14.11.

VIII.3.
1.

VIII.3. Kanał Młyński
1. Obwód rybacki jeziora Długie
Mielęcińskie na kanale Młyński - nr
-1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Dąbiec (Skrzynka Duża),
jeziora Długie Mielęcińskie (Dołgie);
2) kanału Młyński na odcinku od
jeziora Dąbiec do jeziora
Nowielińskiego.

VIII.3. Sicina (Kanał Młyński)
1. 11. Obwód rybacki Jeziora Długie
Mielęcińskie (Dołgie) na rzece Sicina
(Kanale Młyński) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Dąbiec (Skrzynka Wielka),
Jeziora Długie Mielęcińskie (Dołgie);
2) rzeki Sicina (Kanał Młyński) na
odcinku od Jeziora Dąbiec (Skrzynka
Wielka) do Jeziora Nowielińskie.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Wykluczane

Dodawane

5

6

Jeziora:
Małe,
Koryto i
Torfowe

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

7

8

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Stróżewskiego Rowu tj.
wprowadzono nazwę: „Strumień
Stróżewski” zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.
Z obwodu wykluczono ponadto
Jeziora: Małe, Koryto i Torfowe
uznane za wody stojące, co
potwierdzają zapisy ewidencji
gruntów. Jezioro Małe wchodzi w
skład działki ewidencyjnej nr 49/5
obręb 0016 Brzesko. Grunt pokryty
wodą na tej działce oznaczono
symbolem ws – woda stojąca.
Jezioro Koryto wchodzi w skład
działki ewidencyjnej nr 81 obręb
0016 Brzesko. Grunt pokryty wodą
na tej działce oznaczono symbolem
ws – woda stojąca. Jezioro Torfowe
wchodzi w skład działki
ewidencyjnej nr 111 obręb 0016
Brzesko. Grunt pokryty wodą na tej
działce oznaczono symbolem ws –
woda stojąca.
Kanały natomiast łączące
wymienione jeziora z kanałem Rów
Stróżewski stanowią rowy
melioracji szczegółowej.
Wykluczenie ww. jezior
spowodowało konieczność
wprowadzenia zmiany w nazwie
obwodu.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wyłączenie z jego granic
odcinka kanału Strumień
Stróżewski (Stróżewski Rów) - z
uwagi na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior (umowy
obejmują jedynie jeziora nie zaś
cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).
Odcinek tego kanału włączono w
granice nowo utworzonego obwodu
rybackiego rzeki Płonia – nr – 3.

13

Kanały
łączące
wymienione
jeziora z
kanałem
Rów
Stróżewski

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Dąbiec oraz Kanału
Młyńskiego tj. wprowadzono
nazwę: „Sicina” zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Kanału Młyńskiego tj.
wprowadzono nazwę: „Sicina”
zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 17 grudnia 2002
r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wyłączenie z jego granic
odcinka rzeki Sicina (Kanału
Młyński) wraz z wodami dopływu z uwagi na zapisy umów na
rybackie użytkowanie jezior
(umowy obejmują jedynie jeziora
nie zaś cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).
Odcinek tego kanału włączono w
granice nowo utworzonego obwodu
rybackiego rzeki Płonia – nr – 3.

13

3

4

I.14.12.

2.

2. Obwód rybacki jeziora
Nowielińskie na kanale Młyński - nr
-2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Nowielińskie;
2) kanału Młyński (Sicina) na odcinku
od jeziora Nowielińskiego do jego
ujścia do rzeki Płoń.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
kanału Młyński do rzeki Płoń
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu lewego brzegu
rzeki Płoń z lewym brzegiem kanału
Młyński, z punktem położonym na
zbiegu lewego brzegu rzeki Płoń z
prawym brzegiem kanału Młyński.

I.14.13.

VIII.5.
1.

VIII.5. Kanał Ostrowica
1. Obwód rybacki jeziora Piaseczno
na kanale Ostrowica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Piaseczno, jeziora
Dłużyńskie (Bukowe), jeziora Czarne,
jeziora Czarnowo, jeziora Rokity;
2) kanału Ostrowica na odcinku od
źródeł do połączenia z kanałem
Bielica, kanału Długi, kanału Czarny,
wraz z wodami ich dopływów.

2. 12. Obwód rybacki Jeziora
Nowielińskie na rzece Sicina (Kanale
Młyński) - nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody
1) Jeziora Nowielińskie.
2) rzeki Sicina (Kanał Młyński) na
odcinku od Jeziora Nowielińskie do jej
ujścia do rzeki Płonia,
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Sicina (Kanał Młyński) do rzeki
Płonia wyznacza linia prosta łącząca
punkt położony na zbiegu lewego
brzegu rzeki Płonia z lewym brzegiem
rzeki Sicina (Kanał Młyński), z
punktem położonym na zbiegu lewego
brzegu rzeki Płonia z prawym
brzegiem rzeki Sicina (Kanał
Młyński).
VIII.5. Kanał Ostrowica
1. 13. Obwód rybacki Jeziora
Piaseczno na kanale Strumieniu
Nieborowskim (Ostrowica) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Piaseczno, Jeziora
Dłużyńskie (Bukowe, Bukówno),
Jeziora Czarne, Jeziora Czarnowo,
Jeziora Rokity;
2) kanału Strumienia Nieborowskiego
(Ostrowica) na odcinku od źródeł do
połączenia z rzeką Bielica, Kanału
Długi, Kanału Czarny, wraz z wodami
ich dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów.

Jeziora

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Dłużyńskiego.
Wprowadzono korektę
nazewnictwa cieku wchodzącego w
skład obwodu ze wzgledu na
różnice w przebiegu cieków na
mapie MPHP i ewidencji wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie, tj. Strumienia
Nieborowskiego, uchodzącego do
rzeki Bielica. Zgodne jest to z
rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.
Wskazany w pierwotnym tekście
zmienianego rozporządzenia Kanał
Ostrowica wchodzi w skład jedynie
obwodu rybackiego Jeziora
Będgoszcz na Kanale Ostrowica nr – 1. Natomiast w skład tego
obwodu wchodzi Strumień
Nieborowski, alternatywnie
nazywany również rzeką
Ostrawica.
Zasięg obwodu nie uległ zmianie;
wprowadzona zmiana zapisu ma
charakter porządkujący,
precyzyjniej wskazujący składniki
obwodu.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Wprowadzono korektę opisu
przebiegu cieków wchodzacych w
skład obwodu zgodnie z ewidencją
wód Zachodniopomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Szczecinie.
Zasięg obwodu nie uległ zmianie;
wprowadzona zmiana zapisu ma
charakter porządkujący,
precyzyjniej wskazujący składniki
obwodu.

13
W rejonie obwodu
zidentyfikowano dwa rezerwaty
przyrody: „ Źródliskowa Buczyna
im. Jerzego Jackowskiego” oraz
„Trawiasta Buczyna im. Profesora
Stefana Kownasa”, których wody
tj. dopływy rzeki Krzekna:
Słoneczny Potok oraz dopływ
bezimienny płynący przez
oddziały leśne 66 i 68 obręb leśny
Rozdoły, wg stanowiska
Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody w Szczecinie powinny
zostać wykluczone z obwodu
rybackiego. Wymienione cieki nie
podlegają jednak wykluczeniu z
obwodu rybackiego na podstawie
art. 12 ust. 1a ustawy o rybactwie
śródlądowym, gdyż nie wchodzą
w skład obwodu – stanowią rowy
melioracji szczegółowej.

3

4

I.14.14.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Będgoszcz
na kanale Ostrowica - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Będgoszcz, jeziora
Babińskie (Babin, Parsów), jeziora
Okole (Czarnowskie);
2) kanału Ostrowica na odcinku od
połączenia z kanałem Bielica do
jeziora Miedwie;
3) rzeki Krzekna od źródeł do jej ujścia
do jeziora Będgoszcz,
- wraz z wodami ich dopływów.

2. 14. Obwód rybacki Jeziora
Będgoszcz na Kanale Ostrowica - nr
–1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Będgoszcz, Jeziora
Babińskie (Babin, Parsów), Jeziora
Okole (Czarnowskie);
2) Kanału Ostrowica na całej jego
długości; odcinku od połączenia z
rzeką Bielica do Jeziora Miedwie;
3) rzeki Krzekna od źródeł do jej ujścia
do Jeziora Będgoszcz;
4) rzeki Bielica na całej jej długości;
- wraz z wodami ich dopływów.

I.14.15.

3.

3. Obwód rybacki jeziora Dołgie na
kanale Ostrowica - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Dołgie koło Babina wraz z wodami
kanału łączącego wymienione jezioro z
jeziorem Babińskie.

3. 15. Obwód rybacki Jeziora Dołgie
na Kanale Babiński (Dopływ z
Babina) na Kanale Ostrowica - nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Dołgie koło Babina wraz z wodami
Kanału Babińskiego (Dopływ z
Babina) łączącego wymienione jezioro
z Jeziorem Babińskie (Babin, Parsów).

VIII.6.

VIII.6. Kanał Glinna

VIII.6. Kanał Żelisławiec Glinna
(Dopływ z jeziora Glinno)

Jeziora

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Babińskiego.
W opisie obwodu sprecyzowano
ponadto nazwę kanału łączącego
wymienione jezioro z Jeziorem
Babińskim.
Wskazany w pierwotnym tekście
zmienianego rozporządzenia Kanał
Ostrowica wchodzi w skład jedynie
obwodu rybackiego Jeziora
Będgoszcz na Kanale Ostrowica nr – 1.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.14.16.

2

1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

6

7

8

9

10

11

12
Wprowadzono korektę nazwy
Kanału Glinna, który zgodnie z
ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie nosi nazwę Kanał
Żelisławiec. Błędnie wskazany
pierwotnie w tym obwodzie Kanał
Glinna w rzeczywistości wchodzi w
skład obwodu rybackiego Jeziora
Będgoszcz na Kanale Ostrowica nr – 2.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Kanału Żelisławiec.
Z obwodu wykluczono ponadto
Jeziora: Binowo i Piasecznik
Wielki uznane za wody stojące.
Jezioro Binowo stanowi działkę
ewidencyjną nr 2 obręb Binowo [nr
0003]. Grunt pokryty wodą na tej
działce oznaczono symbolem ws –
woda stojąca. Jezioro Piasecznik
Wielki natomiast stanowi działkę
ewidencyjną nr 100 obręb Binowo
[nr 0003]. Grunt pokryty wodą na
tej działce oznaczono symbolem ws
– woda stojąca.
Zgodnie z art. 14 a ustawy Prawo
wodne - grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws.
Wobec zapisów ww. art. 14 a - do
czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa,
bądź jak w przypadku Jezior
Binowo oraz Pisecznik Wielki
przejęcia do tego zasobu – o
możliwości włączenia bądź
wykluczenia jezior w granice
obwodów decydują zapisy
ewidencji gruntów.

13
W rejonie obwodu
zidentyfikowano rezerwat
przyrody: „ Źródliskowa Buczyna
im. Jerzego Jackowskiego”,
którego wody tj. dopływy do
Jeziora Glinno I, płynące przez
oddziały leśne 224, 225, 226, 229,
233, 234 obręb leśny Rozdoły ze
strumieniem Wężówka włącznie,
wg stanowiska Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w
Szczecinie powinny zostać
wykluczone z obwodu
rybackiego. Wymienione cieki nie
podlegają jednak wykluczeniu z
obwodu rybackiego na podstawie
art. 12 ust. 1a ustawy o rybactwie
śródlądowym, gdyż nie wchodzą
w skład wód obwodu – stanowią
rowy melioracji szczegółowej.

3

4

5

1. Obwód rybacki jeziora Glinno na
kanale Glinna - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Glinno (Glinna I i II), jeziora
Binowo (Binowskie), jeziora
Piasecznik Wielki (Kizika), wraz z
wodami odpływów;
2) kanału Glinna na całej jego
długości.

1. 16. Obwód rybacki Jeziora Glinno
na Kanale Żelisławiec Glinna
(Dopływ z jeziora Glinno) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Glinno (Glinna I i II);
Jeziora Binowo (Binowskie), Jeziora
Piasecznik Wielki (Kizika), wraz z
wodami odpływów;
2) Kanału Żelisławiec Glinna (Dopływ
z jeziora Glinno) na całej jego
długości.

Jeziora:
Binowo
(Binowskie)
i Piasecznik
Wielki
(Kizika)
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
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Nr 2 /
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1

I.14.17.

I.15.1.

I.16.1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5. Obwód rybacki jeziora Racze na
rzece Płonia - nr - 5
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Racze wraz z wodami kanału
łączącego jezioro Racze z jeziorem
Miedwie.

5. 17. Obwód rybacki Jeziora Racze
na cieku bez nazwy uchodzącym do
cieku Dopływ z Bielkowa rzece
Płonia - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Racze wraz z wodami kanału cieku
łączącego Jezioro Racze z ciekiem
Dopływ z Bielkowa uchodzącym do
Jeziora Miedwie wraz wodami
Dopływu z Bielikowa.
I.15. ZLEWNIA RZEKI BUKOWA
(STOBNICA)
1. Obwód rybacki Jeziora Słoneczne
na rzece Bukowa (Stobnica) – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Słoneczne oraz wody rzeki Bukowa
(Stobnica) na całej jej długości wraz z
wodami jej dopływu.

2

5.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Brak

Brak

Jeziora

Jezioro
Słoneczne

I.16. ZLEWNIA
LEWOSTRONNYCH
DOPŁYWÓW RZEKI ODRA - OD
CIEKUGRĘZINIEC DO RZEKI
GUNICA
1. Obwód rybacki rzeki Łarpia - nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody
cieków:Gręziniec, Skolwinka, Łarpia,
Grzybnica oraz Dopływ z polderu
Policko.
Granicę obwodu stanowi granica
między śródlądowymi wodami
powierzchniowymi, a morskimi
wodami wewnętrznymi i wodami
morza terytorialnego na rzece Łarpia.

I.17. ZLEWNIA DOPŁYWÓW
JEZIORA DĄBIE - OD RZEKI
PŁONIA DO RZEKI INA

50

Uzasadnienie

12
W opisie obwodu sprecyzowano
nazwę cieku uchodzącego do
Jeziora Miedwie. Zasięg obwodu
nie uległ zmianie; wprowadzona
zmiana zapisu ma charakter
porządkujący, precyzyjniej
wskazujący składniki obwodu.

Uwagi

13

Bukowa

Ustanowiono nowy obwód rybacki
na wodach rzeki Bukowa,
wskazanej w rozporzadzeniu Rady
Ministrów z dnia 17 grudnia 2002
r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną –
załącznik 2 poz. 17. Rzeka Bukowa
przepływa przez Jezioro Słoneczne.
Rzeka Bukowa razem z Jeziorem
Słoneczne jest więc wodą płynącą –
w zmienianym rozporządzeniu
została omyłkowo pominięta.
Charakter wody potwierdzają
zapisy ewidencji gruntów wg
któych Jezioro Słoneczne stanowi
działkę ewidencyjną nr 9, obręb
ewidencyjny Pogodno 100,
oznaczoną symbolem wp – woda
płynąca.

Wg oceny RZGW Szczecin nowo
utworzony obwód rybacki może
nie być przedmiotem
zainteresowania rybackiego
użytkowania wód wchodzących w
jego skład, ze względu na
znikomą przydatność rybacką
tych wód. W przypadku
potwierdzenia braku
zainteresowania tym obwodem
Zarząd nasz będzie wnioskował
na podstawie art. 6, ust. 3 ustawy
o rybactwie śródlądowym – do
Zarządu województwa
zachodniopomorskiego o uznanie
wód tego obwodu za nieprzydatne
do prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej.

Cieki:
Gręziniec,
Skolwinka,
Łarpia,
Grzybnica,
Dopływ z
polderu
Policko

Ustanowiono nowy obwód rybacki
na wodach cieków lewostronnych
dopływów rzeki Odry na odcinku
od ujścia do niej cieku Gręziniec do
ujścia rzeki do niej Gunicy,
uznanych na podstawie mapy
MPHP za śródlądowe wody
powierzchniowe płynące.
Wody wymienionych cieków nie
zostały ujęte w zmienianym
rozporządzeniu w granice
obwodów z racji ich przebiegu
przez tereny miejskie oraz tereny
polderowe.
Mając na uwadze zapis art. 12,
ust.1 oraz ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym uznano, że
istnieje prawna konieczność
utworzenia obwodu rybackiego
również na tych wodach.

Wg oceny RZGW Szczecin nowo
utworzony obwód rybacki może
nie być przedmiotem
zainteresowania rybackiego
użytkowania wód wchodzących w
jego skład, ze względu na
znikomą przydatność rybacką
tych wód. W przypadku
potwierdzenia braku
zainteresowania tym obwodem
Zarząd nasz będzie wnioskował
na podstawie art. 6, ust. 3 ustawy
o rybactwie śródlądowym – do
Zarządu województwa
zachodniopomorskiego o uznanie
wód tego obwodu za nieprzydatne
do prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.17.1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

IX.
I.18.1.

IX.1.
2.

I.18.2.

4.

IX. ZLEWNIA RZEK INY I
KRĘPY
IX.1. Rzeka Ina
2. Obwód rybacki jeziora Krzemień
na rzece Ina - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Stubnica (Wisola, Wisala),
jeziora Krzemień (Krzemieńskie);
2) rzeki Ina na odcinku od źródeł do
bifurkacji rzeki Pęzinka z rzeką Ina,
wraz z wodami jej dopływów.

4. Obwód rybacki rzeki Ina - nr - 4
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Ina na odcinku od bifurkacji rzeki
Pęzinka z rzeką Ina do furty jazu w
miejscowości Recz, wraz z wodami jej
dopływów.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

4

5

6

7

Jeziora

1. Obwód rybacki rzeki Chełszcząca
- nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Chełszcząca wraz z wodami
jej dopływu na całej ich długości;
2) kanałów uchodzących do Jeziora
Dąbie na odcinku pomiedzy ujściem
do niego rzeki Płoni, a ujściem rzeki
Iny do rzeki Odra.

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

8

9

10

11

12
Ustanowiono nowy obwód rybacki
na wodach rzeki Chełszcząca oraz
jej dopływu Żołnierska Struga,
wskazanych w rozporzadzeniu
Rady Ministrów z dnia 17 grudnia
2002 r. w sprawie śródlądowych
wód powierzchniowych lub ich
części stanowiących własność
publiczną – załącznik 2 poz. 20
oraz 265. W skałd obwodu
wchodzą również kanały uchodzące
do Jeziora Dąbie na odcinku
pomiedzy ujściem do niego rzeki
Płoni, a ujściem rzeki Iny do rzeki
Odra, stanowiące publiczne
śródlądowe wody powierzchniowe
płynące.
Wody wymienionych cieków nie
zostały ujęte w zmienianym
rozporządzeniu w granice obecnie
istniejących obwodów z racji ich
przebiegu przez tereny miejskie
oraz tereny polderowe. Mając na
uwadze zapis art. 12, ust.1 oraz ust.
1a ustawy o rybactwie
śródlądowym uznano, że istnieje
prawna konieczność utworzenia
obwodu rybackiego również na
tych wodach.

13
Wg oceny RZGW Szczecin nowo
utworzony obwód rybacki może
nie być przedmiotem
zainteresowania rybackiego
użytkowania wód wchodzących w
jego skład, ze względu na
znikomą przydatność rybacką
tych wód. W przypadku
potwierdzenia braku
zainteresowania tym obwodem
Zarząd nasz będzie wnioskował
na podstawie art. 6, ust. 3 ustawy
o rybactwie śródlądowym – do
Zarządu województwa
zachodniopomorskiego o uznanie
wód tego obwodu za nieprzydatne
do prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej.

Chełszcząca
wraz z
dopływem
Żołnierska
Struga
kanały
uchodzące
do jeziora
Dąbie na
odcinku
pomiedzy
ujściem do
niego rzeki
Płoni, a
ujściem
rzeki Iny do
rzeki Odra

I.18. ZLEWNIA RZEKI INA
IX. ZLEWNIA RZEK INY I
KRĘPY
IX.1. Rzeka Ina
2. 1. Obwód rybacki Jeziora
Krzemień (Krzemieńskie) na rzece
Ina - nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Stubnica (Wisola, Wisala),
Jeziora Krzemień (Krzemieńskie);
2) rzeki Ina na odcinku od źródeł do
bifurkacji rzeki Pęzinka z rzeką Ina,
wraz z wodami jej dopływów.
3) Strugi Ińsko (Kanał Ina) na odcinku
od Jeziora Stubnica (Wisola, Wisala)
do ujścia do rzeki Ina.
4. 2. Obwód rybacki rzeki Ina - nr –
42
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Ina na odcinku od bifurkacji rzeki
Pęzinka z rzeką Ina do osi jazu w
miejscowości Recz – z wyłączeniem
wód obiektu stawowego „Bytowo –
Rybaki”, wraz z wodami jej dopływów
nie stanowiących oddzielnych
obwodów.

Wprowadzono korektę ilości
dopływów rzeki Ina, w
rzeczywistości jest to jeden dopływ
wymieniony w punkcie 3.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Krzemień.

Stawy
przepływowe
„Bytowo –
Rybaki”

51

Z obwodu wykluczono wody
czynnego obiektu stawowego
„Bytowo – Rybaki” na rzece Inie
w rejonie miejscowości Bytowo,
gm. Dobrzany. Obiekt posiada
obowiązujące pozwolenie
wodnoprawne - podlega
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.

W rejonie obwodu
zidentyfikowano niezwiązane z
nim Jezioro Sarnowo. Po analizie
charakteru wód - wody tego
jeziora uznano za wody stojące.
W opisie obwodu zrezygnowano
z zapisu „furta” jazu. Z
hydrotechnicznego punktu
widzenia nie ma pojęcia „furta”
jazu – zastąpiono je więc
pojęciem „oś” jazu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.18.3.

I.18.4.

2

5.

1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

5. Obwód rybacki rzeki Ina - nr - 5
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Ina na odcinku od furty jazu w
miejscowości Recz do jej ujścia do
Zalewu Szczecińskiego, wraz z
wodami jej dopływów.

1. Obwód rybacki jeziora Ińsko na
rzece Ina - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Zamczysko, jeziora Piesna
(Piesno), jeziora Ińsko, jeziora
Linkowo (Linówko) wraz z wodami
ich dopływów;
2) kanału Iński na odcinku od jeziora
Ińsko do jeziora Wisala.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

4

5

6

7

8

Jeziora

5. 3. Obwód rybacki rzeki Ina - nr –
53
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Ina na odcinku od osi jazu w
miejscowości Recz do jej ujścia do
rzeki Odra, wraz z wodami jej
dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów – z
wyłączeniem wód obiektu stawowego
zlokalizowanego na Kanale Bród w
obrębie ewidencyjnym Bród oraz wód
obiektu stawowego na Kanale Słutowo
(Dopływ z Reczu) w rejonie
miejscowości Recz – Wielgoszcz.

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

9

10

11

12
Wprowadzono korektę opisu
obwodu w zakresie odbiornika wód
rzeki Iny, oraz doprecyzowano
granicę pomiędzy śródlądowymi
wodami powierzchniowymi, a
morskimi wodami wewnętrznymi.
Z obwodu wykluczono wody
dwóch czynnych obiektów
stawowych zlokalizowanych: na
Kanale Bród w obrębie
ewidencyjnym Bród, gm. Chociwel
oraz na Kanale Słutowo w rejonie
miejscowości Recz – Wielgoszcz,
gm. Recz.
Obiekt zlokalizowany na Kanale
Bród posiada obowiązujące
pozwolenie wodnoprawne podlega wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym. Obiekt
zlokalizowany na Kanale Słutowo,
pomimo braku aktualnego
pozwolenia wodnoprawnego
również powinien podlegać
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Strugi Ińsko oraz Jezior:
Piesna i Wisala.
Aktualnie jezioro Linkowo
(Linówko) stanowi działkę
ewidencyjną nr 160 w obrębie
ewidencyjnym Linówko
oznaczoną symbolem wp – woda
płynąca.
Zgodnie z art. 14 a ustawy Prawo
wodne - grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws. Wobec zapisów ww. art. 14 a do czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa –
jeziora te pozostaną objęte
obwodami rybackimi.

Stawy
przepływow
e w obrębie
ewidencyjny
m Bród, gm.
Chociwel
oraz w
rejonie
miejscowośc
i Recz –
Wielgoszcz,
gm. Recz.

1. 4. Obwód rybacki Jeziora Ińsko
na Strudze Ińsko (Kanał Ina) rzece
Ina - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Zamczysko, Jeziora Piesna
(Piesno, Bednarza), Jeziora Ińsko,
Jeziora Linkowo (Linówko) wraz z
wodami ich dopływów, wraz z wodami
cieku Dopływ z jeziora Storkowskiego
Wielkiego łączącego te jeziora;
2) Strugi Ińsko (Kanał Ina) kanału
Iński na odcinku od Jeziora Ińsko do
Jeziora Stubnica (Wisola, Wisala).

52

Uwagi

13
Właściciel obiektu stawowego
zlokalizowanego na Kanale
Słutowo w rejonie miejscowości
Recz – Wielgoszcz, gm. Recz został pisemnie upomniany o
konieczności uzyskania nowego
pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód.
W rejonie obwodu
zidentyfikowano rezerwat
przyrody „Grądowe Zbocze” na
ciekach bez nazwy, stanowiących
dopływy Kanału Słutowo
(Dopływu z Reczu), które nie
wchodzą w skład obwodu.
W opisie obwodu zrezygnowano
z zapisu „furta” jazu. Z
hydrotechnicznego punktu
widzenia nie ma pojęcia „furta”
jazu – zastąpiono je więc
pojęciem „oś” jazu.
Na wyspie Jeziora Ińsko znajduje
się rezerwat przyrody „Wyspa
Sołtyski”. Ze względu na
położenie tego rezerwatu na
wyspie, a nie na wodach Jeziora
Ińsko – jezioro to nie podlega
wykluczeniu z obwodu.
W rejonie Jeziora Ińsko
zidentyfikowano również drugi
rezerwat przyrody „ Kamienna
Buczyna”, nie związany z
obwodem rybackim, gdyż nie jest
położony na wodach
wchodzących w skłąd obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

3

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

4

5

Brak

5. Obwód rybacki Jeziora Kurhany
na cieku bez nazwy uchodzącym do
rzeki Ina – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Kurhany wraz z wodami jego odpływu
do granicy obiektu stawowego
„Bytowo – Rybaki”.

IX.2.

IX.2. Kanał Sicko

1.

1. Obwód rybacki jeziora Wapnickie
na kanale Sicko - nr – 1 Obwód
rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Wapnickie Północne, jeziora
Wapnickie Południowe, jeziora
Wapnickie Małe (Pod Topolami);
2) kanału Sicko na całej jego długości.

IX.2. Kanał Sicko (Dopływ z jezior
Wapnickich)
1. 6. Obwód rybacki Jeziora
Wapnickie Północne na Kanale
Sicko (Dopływ z jezior Wapnickich)
- nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Wapnickie Północne, Jeziora
Wapnickie Południowe, Jeziora
Wapnickie Małe (Pod Topolami);
2) Kanału Sicko (Dopływ z jezior
Wapnickich) od wypływu z Jeziora
Wapnickie Północne na całej jego
długości.

IX.12.

IX.12. Kanał Żeliszewo

I.18.5.

I.18.6.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Dodawane

Wykluczane

6

7

Jezioro
Kurhany

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego na wodach
Jeziora Kurhany wynika z faktu, iż
w wyniku przeprowadzonych
konsultacji z instytucjami regionu
ustalono, że wody Jeziora Kurhany
mają charakter wody płynącej, co
potwierdzają zapisy ewidencji
gruntów.
W skład obwodu wchodzi również
odpływ z tego jeziora na odcinku
do granicy obiektu stawowego
„Bytowo – Rybaki”, wykluczonego
na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy
o rybactwie śródlądowym z
obwodu rybackiego rzeki Ina - nr –
2 (wg nowo zastosowanej
numeracji).

13

Opis składników obwodu
uzupełniono o druga nazwę Kanału
Sicko oraz o precyzyjne określenie
odcinka Kanału Sicko
wchodzącego w skład obwodu.
Sprecyzowanie ww. zapisu wynika
z faktu, iż Kanał Sicko, po
wprowadzeniu w 01.01.1999 r.
reformy administracji publicznej,
powyżej Jeziora Wapnickiego
Północnego, został wyłączony z
ewidencji urzadzeń melioracji
wodnych prowadzonej przez
Zachodniopomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń w Szczecinie
i funkcjonuje obecnie jako rów
melioracyjny „A”, natomiast
poniżej Jeziora Wapnickiego
Południowego jest
zaewidencjonowany jako
urządzenie melioracji wodnych
podstawowych (w ewidencji
ZMiUW).

Powyżej Jeziora Wapnickiego
Północnego zlokalizowany jest
również na ww. rowie (byłym
Kanale Sicko) obiekt stawowy
(przepływowy) w miejscowości
Wapnica, gm. Suchań oraz
Sokoliniec, gm. Recz, którego
wody nie podlegają wykluczeniu
z obwodu na podstawie art. 12
ust. 1a ustawy o rybactwie
śródlądowym, gdyż obecnie w
wyniku doprecyzowania
składników wód tego obwodu –
obiekt ten nie leży na tych
wodach.

Odpływ z
Jeziora
Kurhany

IX.12. Kanał Żeliszewo (Dopływ
spod Jarostowa)
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.18.7.

2

1.

I.18.8.

IX.10.
I.18.9.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Kanału Żeliszewo i Jeziora
Żeliszewo.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jezior: Rajsko I oraz Rajsko II oraz
cieku bez nazwy łączącego te
jeziora z Kanałem Żeliszewo
(Dopływ spod Jarostowa), z uwagi
na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior.
Jeziora Rajsko I oraz Rajsko II
objęte są osobną umową o terminie
obowiązywania do końca 2006 r.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Żeliszewo (Cedynia) na
Kanale Żeliszewo (Dopływ spod
Jarostowa) - nr – 1, poprzez
wykluczenie z niego wód Jezior:
Rajsko I oraz Rajsko II oraz cieku
bez nazwy łączącego te jeziora z
Kanałem Żeliszewo (Dopływ spod
Jarostowa), z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior.
Jeziora Rajsko I oraz Rajsko II
objęte są osobną umową o terminie
obowiązywania do końca 2006 r.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.

13

3

4

1. Obwód rybacki jeziora Żeliszewo
na kanale Żeliszewo - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Żeliszewo (Cedynia), jeziora
Rajsko I, jeziora Rajsko II wraz z
wodami cieków łączących wymienione
jeziora z kanałem Żeliszewo;
2) kanału Żeliszewo na całej jego
długości.

1. 7. Obwód rybacki Jeziora
Żeliszewo (Cedynia) na Kanale
Żeliszewo (Dopływ spod Jarostowa) nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody
1) Jeziora Żeliszewo (Cedynia) wraz z
wodami Jeziora Rajsko I, Jeziora
Rajsko II wraz z wodami cieku
łączącego wymienione jeziora z
Kanałem Żeliszewo (Dopływ spod
Jarostowa);
2) Kanału Żeliszewo (Dopływ spod
Jarostowa) na całej jego długości.

Brak

8. Obwód rybacki Jeziora Rajsko I
na cieku bez nazwy uchodzącym do
Kanału Żeliszewo (Dopływ spod
Jarostowa) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Rajsko I oraz Jeziora Rajsko II wraz z
wodami cieku łączącego wymienione
jeziora z Kanałem Żeliszewo (Dopływ
spod Jarostowa).

IX.10. Rzeka Stobnica
Brak

IX.10. Rzeka Stobnica
9. Obwód rybacki Jeziora Stobno
(Stawiń) na rzece Stobnica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Stobno (Stawiń) wraz z wodami rzeki
Stobnica na odcinku 50 m od wypływu
z tego jeziora.

Jeziora

Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Raduń na cieku Dopływ z
jeziora Raduń uchodzącycm do
rzeki Stobnica - nr – 1 - z uwagi na
zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior (umowy
obejmują jedynie jeziora nie zaś
cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.18.10.

2

3.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3. 10. Obwód rybacki rzeki Stobnica
- nr – 3 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Stobnica na odcinku 50 m od
jej wypływu od ujścia do niej dopływu
z Jeziora Raduń z Jeziora Stobno
(Stawiń) do jej ujścia do rzeki Ina ,
wraz z wodami jej dopływu nie
stanowiącego oddzielnego obwodu.
2) rzeki Wardynka na odcinku od
ujścia do niej cieku z Jeziora Rzecko
do połączenia z rzeką Stobnica.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Stobnica do rzeki Ina wyznacza
linia prosta łącząca punkt położony na
zbiegu lewego brzegu rzeki Ina z
lewym brzegiem rzeki Stobnica z
punktem położonym na zbiegu lewego
brzegu rzeki Ina z prawym brzegiem
rzeki Stobnica.
1. 11. Obwód rybacki Jeziora Raduń
na cieku Dopływ z jeziora Raduń
uchodzącycm do rzeki rzece
Stobnica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Raduń, Jeziora Żeńsko
(Smoleń), Jeziora Klukom (Tłukom)
oraz wody cieku Dopływ z jeziora
Raduń na odcinku 50 m od wypływu z
Jeziora Raduń Jeziora Stobno
(Stawiń);
2) rzeki Stobnica na odcinku od źródeł
do ujścia do niej dopływu z Jeziora
Raduń
- wraz z wodami ich dopływów.
IX.11. Rzeka Wardynka
1. 12. Obwód rybacki Jeziora
Kiełpinko na rzece Wardynka - nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Kiełpinko;
2) rzeki Wardynka na odcinku od
Jeziora Kiełpinko do podłużnej osi
mostu drogowego Suliszewo –
Drawno.

12
Wprowadzono korektę dopływów
rzeki Stobnica, w rzeczywistości
poza rzeką Wardynka istnieje jeden
dopływ: Dopływ z jeziora Raduń.

13

3. Obwód rybacki rzeki Stobnica nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Stobnica na odcinku od ujścia
do niej dopływu z jeziora Raduń do jej
ujścia do rzeki Ina, wraz z wodami jej
dopływów;
2) rzeki Wardynka na odcinku od
ujścia do niej cieku z jeziora Rzecko
do połączenia z rzeką Stobnicą.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Stobnica do rzeki Ina wyznacza
linia prosta łącząca punkt położony na
zbiegu lewego brzegu rzeki Ina z
lewym brzegiem rzeki Stobnica z
punktem położonym na zbiegu lewego
brzegu rzeki Ina z prawym brzegiem
rzeki Stobnica.

I.18.11.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Raduń na
rzece Stobnica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Raduń, jeziora Żeńsko
(Smoleń), jeziora Klukom (Tłukom),
jeziora Stobno (Stawiń);
2) rzeki Stobnica na odcinku od źródeł
do ujścia do niej dopływu z jeziora
Raduń
- wraz z wodami ich dopływów.

I.18.12.

IX.11.
1.

IX.11. Rzeka Wardynka
1. Obwód rybacki jeziora Kiełpinko
na rzece Wardynka - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Kiełpinko;
2) rzeki Wardynka na odcinku od
jeziora Kiełpinko do podłużnej osi
mostu drogowego Suliszewo –
Drawno.

Jeziora

Do niniejszego obwodu rzecznego
włączono wody odcinków rzek:
Stobnica oraz Cieku Dopływ z
jeziora Raduń - z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior (umowy obejmują jedynie
jeziora nie zaś cieki je łączące bądź
do nich dopływające czy
odpływające).

Dokonano podziału obwodu
poprzez wyłączenie odcinków rzek:
Stobnica, Cieku Dopływ z jeziora
Raduń oraz Jeziora Stobno
(Stawiń) - z uwagi na zapisy umów
na rybackie użytkowanie jezior
(umowy obejmują jedynie jeziora
nie zaś cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).

Obwód rybacki nie uległ zmianie.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.18.13.

I.18.14.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3. 13. Obwód rybacki Jeziora
Karpino na rzece Wardynka Kanale
Kołki - nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Rzecko Duże (Rzecko),
Jeziora Suliszewo (Sulinowo), Jeziora
Karpino, Jeziora Kołki, Jeziora
Chojnica Mała, Jeziora Chojnica Duża,
Jeziora Zgniłe Duże, Jeziora Stobnica
(Śródleśne), Jeziora Stobnica Mała
(Mała Chojnica, Korytowo);
2) kanału Suliszewo kanału Kołki;
3) rzeki Wardynka na odcinku od
podłużnej osi mostu drogowego
Suliszewo - Drawno do ujścia do
Jeziora Stobnica Mała (Mała Chojnica,
Korytowo). niej dopływu z jeziora
Rzecko, wraz z wodami jej dopływów.
14. Obwód rybacki Jeziora Chojnica
Duża na cieku bez nazwy
uchodzącym do rzeki Wardynka nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Kołki, Jeziora Chojnica
Mała, Jeziora Chojnica Duża, Jeziora
Zgniłe Duże, Jeziora Stobnica Mała
(Mała Chojnica, Korytowo), Jeziora
Rzecko Duże (Rzecko);
2) kanału Cieku Strumień Suliszewo;
3) rzeki Wardynka na odcinku od
wypływu z Jeziora Stobnica Mała
(Mała Chojnica, Korytowo) do ujścia
do niej dopływu z Jeziora Rzecko,
wraz z tym dopływem.

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Stobnica Mała.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
części jezior oraz odcinka rzeki
Wardynka wraz z jej dopływami, z
uwagi na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior, tj.: czas ich
obowiązywania. Jednakowy czas
obowiązywania mają umowy na
rybackie użytkowanie Jezior:
Stobnica (Śródleśne) oraz Karpino.

13

3. Obwód rybacki jeziora Karpino
na rzece Wardynka - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Rzecko Duże (Rzecko),
jeziora Suliszewo (Sulinowo), jeziora
Karpino, jeziora Kołki, jeziora
Chojnica Mała, jeziora Chojnica Duża,
jeziora Zgniłe Duże, jeziora Stobnica
(Śródleśne), jeziora Stobnica Mała
(Mała Chojnica);
2) kanału Suliszewo, kanału Kołki;
3) rzeki Wardynka na odcinku od
podłużnej osi mostu drogowego
Suliszewo-Drawno do ujścia do niej
dopływu z jeziora Rzecko, wraz z
wodami jej dopływów.

Koniecznosć ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału dotychczasowego obwodu
rybackiego Jeziora Karpino na
rzece Wardynka - nr – 3.
Ww. podziału obwodu dokonano z
uwagi na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior, tj.: czas ich
obowiązywania. Jeziora wchodzące
w skład nowo ustanowionego
obwodu objęte są jedną wspólną
umową na rybackie użytkowanie
jezior.
Po analizie mapy MPHP oraz
ewidencji wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie z obwodu wykluczono
Jezioro Suliszewo (Sulinowo) –
uznane za wodę stojącą.
Wprowadzono również korektę
nazewnictwa Kanału Suliszewo
zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 17 grudnia 2002
r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.
Wprowadzono również korektę
ilości dopływów rzeki Wardynka w
tym obwodzie, w rzeczywistości
istnieje tylko jeden taki dopływ.

Analiza map zgromadzonych w
tut. Zarządzie (w szczególności
mapy MPHP) oraz map z
naniesieniem ewidencji wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie – wykazała, iż
Jezioro Suliszewo (Sulinowo) nie
posiada odpływu, a tym samym
nie ma połączenia z
powierzchniowymi wodami
płynącymi. Stanowi więc wodę
stojącą – nie może wchodzić w
skład obwodu rybackiego.

2

3.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Brak

Jeziora
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.18.15.

I.18.16.

2.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Koniecznosć ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału dotychczasowego obwodu
rybackiego Jeziora Karpino na
rzece Wardynka - nr – 3.
Aktualnie jezioro Suliszewo
stanowi działkę ewidencyjną nr 213
w obrębie ewidencyjnym
Suliszewo oznaczoną symbolem
wp – woda płynąca.
Zgodnie z art. 14 a ustawy Prawo
wodne - grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws. Wobec zapisów ww. art. 14 a do czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa –
jeziora te pozostaną objęte
obwodami rybackimi.
Natomiast ustanowienie
samodzielnego obwodu
podyktowane jest względami
technicznymi i praktycznymi – w
przypadku zmiany zapisów
ewidencji gruntów nastąpi zmiana
jedynie w zakresie niniejszego
obwodu.
Zasięg obwodu nie uległ zmianie,
sprecyzowano nazwę Jeziora
Korytowo wg kryterium wielkości
powierzchni jeziora – w nazwie
obwodu.

13

Brak

15. Obwód rybacki Jeziora
Suliszewo (Sulinowo) na cieku bez
nazwy uchodzącym do cieku
Strumień Suliszewo – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Suliszewo (Sulinowo) wra z wodami
cieku bez nazwy łączącego
wymienione jezioro z ciekiem
Strumień Suliszewo.

2. Obwód rybacki jeziora Korytowo
na rzece Wardynka - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Korytowo Duże i jeziora Korytowo
Małe wraz z wodami kanału łączącego
te jeziora z rzeką Wardynka.

2. 16. Obwód rybacki Jeziora
Korytowo Duże na cieku bez nazwy
uchodzącym do rzeki Wardynka na
rzece Wardynka - nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Korytowo Duże i Jeziora Korytowo
Małe wraz z wodami kanału łączącego
te jeziora z rzeką Wardynka.

Jeziora
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Aktualnie Jeziora Chełpa Duża oraz
Chełpa Mała wchodzą w skład
większych działek ewidencyjnych
nr 231 oraz 232 obręb Chełpa.
Grunt pokryty wodą na tych
działkach oznaczono symbolem wp
– woda płynąca.
Zgodnie z art. 14 a ustawy Prawo
wodne - grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws. Wobec zapisów ww. art. 14 a do czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa –
jeziora te pozostaną objęte
obwodami rybackimi.

13

Opis składników obwodu
uzupełniono o druga nazwę Jeziora
Sierakowo oraz o precyzyjne
określenie odcinka rzeki Reczyca
wchodzącej w skład obwodu.
Sprecyzowanie ww. zapisu wynika
z faktu, iż w żródliskowym odcinku
rzeki Reczyca zlokalizowany jest
obiekt stawowy (przepływowy) w
miejscowościach: Błotno, gm.
Dobrzany i Sokoliniec, gm. Recz.
Obiekt ten pomimo braku
obowiązującego pozwolenia
wodnoprawnego podlega
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
Zmieniony w opisie obwodu
przebieg rzeki Reczyca jest zgodny
z ewidencją urządzeń melioracji
wodnych podstawowych
prowadzonej przez
Zachodniopomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń w
Szczecinie.

Właściciel stawów w
miejscowościach: Błotno, gm.
Dobrzany i Sokoliniec, gm. Recz
- został pisemnie upomniany o
konieczności uzyskania nowego
pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód.

3

4

I.18.17

2.

2. Obwód rybacki jeziora Chełpa
Duża na rzece Stobnica - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Chełpa Duża wraz z ciekiem
bez nazwy łączącym jeziora Chełpa
Duża z rzeką Wardynką;
2) jeziora Chełpa Średnia wraz z
ciekiem bez nazwy, przepływającym
przez jezioro Chełpa Średnia, na
odcinku od źródeł do jego ujścia do
rzeki Stobnica.

2. 17. Obwód rybacki Jeziora Chełpa
Duża na cieku bez nazwy
uchodzącym do rzeki rzece Stobnica
- nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Chełpa Duża oraz Jeziora
Chełpa Mała wraz z ciekami ciekiem
bez nazwy łączącymi wymienione
jeziora Chełpa Duża z rzeką Stobnica.
Wardynką;
2) jeziora Chełpa Średnia wraz z
ciekiem bez nazwy, przepływającym
przez jezioro Chełpa Średnia, na
odcinku od źródeł do jego ujścia do
rzeki Stobnica.

I.18.18.

IX.3.
1.

IX.3. Rzeka Reczyca
1. Obwód rybacki jeziora Sierakowo
na rzece Reczyca - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Sierakowo (Sierakowskie);
2) cieku Reczyca na odcinku od źródeł
do połączenia z kanałem Ognica.

IX.3. Rzeka Reczyca
1. 18. Obwód rybacki Jeziora
Sierakowo (Sierakowskie) na rzece
Reczyca - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Sierakowo (Sierakowskie);
2) rzeki Reczyca na odcinku od źródeł
wypływu z Jeziora Sierakowo
(Sierakowskie) do połączenia z
Kanałem Ognica.

IX.9.

IX.9. Kanał Sławęcin

IX.9. Kanał Sławęcin (Dopływ ze
Sławęcina)

Jeziora

Stawy
przepływowe
w
miejscowości
ach: Błotno,
gm.
Dobrzany i
Sokoliniec,
gm. Recz.
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Nowy

Wg
tekstu
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Nr 2 /
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1

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

3

I.18.19.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Sławęcin
na kanale Sławęcin - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Piasecznik (Stradzewo),
jeziora Sławęcin (Sulino);
2) kanału Sławęcin na całej jego
długości.

I.18.20.

3.

3. Obwód rybacki jeziora Piasecznik
na rzece Ina - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Piasecznik Duży, jeziora
Zajezierze (Żabineckie, Piasecznik),
jeziora Piasecznik Mały;
2) dopływu spod Piasecznika
łączącego wymienione jeziora z rzeką
Ina.

I.18.21.

Brak

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

4

5

6

7

Jeziora

1. 19. Obwód rybacki Jeziora
Sławęcin (Sulino) na Kanale
Sławęcin (Dopływ ze Sławęcina) - nr
–1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Piasecznik (Stradzewo),
Jeziora Sławęcin (Sulino);
2) Kanału Sławęcin (Dopływ ze
Sławęcina) na całej jego długości wraz
z wodami jego dopływu.
3. 20. Obwód rybacki Jeziora
Piasecznik Duży na cieku Dopływ z
Piasecznika uchodzącym do rzeki
Ina na rzece Ina - nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody
1) Jeziora Piasecznik Duży, Jeziora
Zajezierze (Żabineckie, Piasecznik),
Jeziora Piasecznik Mały;
2) wraz z wodami cieku Dopływ z
Piasecznika łączącego wymienione
jeziora z rzeką Ina na odcinku od
źródeł do Jeziora Zajezierze
(Żabineckie, Piasecznik).

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

8

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Gardzko oraz Kanału
Sławęcin. Opis obwodu
uzupełniono o dopływ Kanału
Sławęcin zgodnie z ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie.

13

Dopływ
Kanału
Sławęcin –
Kanał
Radaczewo

W nazwie obwodu sprecyzowano
nazwę Jeziora Piasecznik Duży,
natomiast w opisie składników
obwodu - nazwę cieku łączącego
wymienione jezioro z rzeką Ina.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jezior: Zajezierze (Żabineckie,
Piasecznik), Piasecznik Mały oraz
odcinka cieku Dopływ z
Piasecznika, z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior.
Jezioro Piasecznik Duży objęte jest
osobną umową.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Piasecznik Duży na cieku
Dopływ z Piasecznika uchodzącym
do rzeki Ina - nr – 1 , poprzez
wykluczenie z niego wód Jezior:
Zajezierze (Żabineckie,
Piasecznik), Piasecznik Mały oraz
odcinka cieku Dopływ z
Piasecznika, z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
Jezior. Jezioro Piasecznik Duży
objęte jest osobną umową.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.

21. Obwód rybacki Jeziora
Zajezierze (Żabineckie, Piasecznik)
na cieku Dopływ z Piasecznika
uchodzącym do rzeki Ina- nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Zajezierze (Żabineckie, Piasecznik)
wraz z wodami cieku Dopływ z
Piasecznika na odcinku od Jeziora
Zajezierze (Żabineckie, Piasecznik) do
jego ujścia do rzeki Ina.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.18.22.

I.18.23.

IX.8.
1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Piasecznik Duży na cieku
Dopływ z Piasecznika uchodzącym
do rzeki Ina - nr – 1 , poprzez
wykluczenie z niego wód Jezior:
Zajezierze (Żabineckie,
Piasecznik), Piasecznik Mały oraz
odcinka cieku Dopływ z
Piasecznika, z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
Jezior. Jezioro Piasecznik Duży
objęte jest osobną umową.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.

13

Wprowadzono korektę
nazewnictwa cieków wchodzących
w skład obwodu zgodnie z
ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie oraz zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Mielęcin oraz
Strumieni: Zwierzyń, Granowo i
Sobieradz. Wykreślone natomiast z
opisu obwodu dopływy w
rzeczywistości stanowią cieki
wymienione w punkcie 2.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Czyste (Głębokie) oraz
cieku bez nazwy łączącego te
jezioro z Jeziorem Brudne
(Krzęcińskie) oraz Jeziora Żeńsko
Skórka) , z uwagi na zapisy umów
na rybackie użytkowanie jezior.
Jezioro Czyste (Głębokie) objęte są
osobną umową o terminie
obowiązywania do końca 2006 r.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania rt. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 17 grudnia 2002
r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność
publiczną.prawidłowa nazwa
rzeki to Ina Mała.
Analiza map zgromadzonych w
tut. Zarządzie (w szczególności
mapy MPHP) oraz map z
naniesieniem ewidencji wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie – wykazała, iż
Jezioro Żeńsko (Skórka) nie
posiada odpływu, a tym samym
nie ma połączenia z
powierzchniowymi wodami
płynącymi. Stanowi więc wodę
stojacą – nie może wchodzić w
skład obwodu rybackiego.

Brak

22. Obwód rybacki Jeziora
Piasecznik Mały na cieku bez nazwy
uchodzącym do Jeziora Piasecznik
Duży - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Piasecznik Mały wraz z wodami cieku
bez nazwy uchodzącego do Jeziora
Piaseczki Duży.

IX.8. Rzeka Mała Ina
1. Obwód rybacki jeziora Mielęcin
na rzece Mała Ina - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Mielęcin (Długie), jeziora
Brudne (Krzęcińskie), jeziora Czyste
(Głębokie), jeziora Żeńskie (Skórka),
jeziora Przekolno Duże, jeziora Tyrno
(Przekolno Krzywe) wraz z z wodami
ich odpływów;
2) kanału Nadarzyn, kanału Zwierzyń,
kanału Granowo, kanału Sobieradz;
3) rzeki Mała Ina na odcinku od jeziora
Mielęcin do połączenia z Kanałem
Nadarzyn (Stara Ina), wraz z wodami
jej dopływów.

IX.8. Rzeka Ina Mała
1. 23. Obwód rybacki Jeziora
Mielęcin (Długie) na rzece Ina Mała
– nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Mielęcin (Długie), Jeziora
Brudne (Krzęcińskie), Jeziora Czyste
(Głębokie), Jeziora Żeńskie (Skórka),
Jeziora Przekolno Duże, Jeziora Tyrno
(Przekolno Krzywe); wraz z z wodami
ich odpływów;
2) Kanału Nadarzyn, Kanału
Strumienia Zwierzyń (Dopływ z
Nowego Żeńska), kanału Strumienia
Granowo (Dopływ z Granowa), kanału
Strumienia Sobieradz (Dopływ z
Sobieradza);
3) rzeki Ina Mała na odcinku od
Jeziora Mielęcin (Długie) do
połączenia z Kanałem Nadarzyn.
(Stara Ina), wraz z wodami jej
dopływów.

Jeziora
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.18.24.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Mielęcin (Długie) na rzece
Ina Mała – nr – 1, poprzez
wykluczenie z niego wód Czyste
(Głębokie) oraz cieku bez nazwy
łączącego te jezioro z Jeziorem
Brudne (Krzęcińskie), z uwagi na
zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior.
Jezioro Czyste (Głębokie) objęte są
osobną umową o terminie
obowiązywania do końca 2006 r.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.

13

Jeziora

24. Obwód rybacki Jeziora Czyste
(Głębokie) na cieku bez nazwy
uchodzącym do Jeziora Brudne
(Krzęcińskie) – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Czyste (Głębokie) wraz z wodami
cieku bez nazwy uchodzącego do
Jeziora Brudne (Krzęcińskie).

61

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.18.25.

IX.7.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Mielęcin (Długie) na rzece
Ina Mała – nr – 1, poprzez
wykluczenie z niego wód między
innymi Jeziora Żeńsko (Skórka).
Aktualnie jezioro Żeńsko (Skórka)
stanowi działkę ewidencyjną nr 286
w obrębie ewidencyjnym Żeńsko
oznaczoną symbolem wp – woda
płynąca.
Zgodnie z art. 14 a ustawy Prawo
wodne - grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws. Wobec zapisów ww. art. 14 a do czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa –
jeziora te pozostaną objęte
obwodami rybackimi.
Natomiast ustanowienie
samodzielnego obwodu
podyktowane jest względami
technicznymi i praktycznymi – w
przypadku zmiany zapisów
ewidencji gruntów nastąpi zmiana
jedynie w zakresie niniejszego
obwodu.

13

Brak

25. Obwód rybacki Jeziora Żeńsko
(Skórka) na cieku bez nazwy
uchodzącym do Jeziora Czyste
(Głębokie) – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Żeńsko (Skórka) wraz z wodami cieku
bez nazwy uchodzącego do Jeziora
Czyste (Głębokie).

IX.7. Kanał Lubiana

IX.7. Kanał Struga Lubiana (Dopływ
z Trzęsacza)

Jeziora
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.18.26.

2

1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. 26. Obwód rybacki Jeziora Pełcz
Duży (Pełcz, Połcko) na Kanale
Strudze Lubiana (Dopływ z
Trzęsacza) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Pełcz Duży (Pełcz, Połcko),
Jeziora Pełcz Mały (Pełczyk), Jeziora
Stawne, Jeziora Panieńskie, Jeziora
Krzywe, Jeziora Sławno (Łąka, Łąkie),
Jeziora Trzebień (Bolewickie), Jeziora
Jan (Zielone Oko), wraz z wodami ich
odpływów;
2) Kanału Cieku Struga Lubiana
(Dopływ z Trzęsacza) na odcinku od
Jeziora Pełcz Duży do Jeziora Pełcz
Mały jego ujścia do rzeki Ina Mała.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
Kanału Cieku Struga Lubiana (Dopływ
z Trzęsacza) do rzeki Ina Mała
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu lewego brzegu
rzeki Ina Mała z lewym brzegiem
Kanału Cieku Struga Lubiana (Dopływ
z Trzęsacza), z punktem położonym na
zbiegu lewego brzegu rzeki Ina Mała z
prawym brzegiem Kanału Cieku
Struga Lubiana (Dopływ z Trzęsacza).

12
Wprowadzono korektę
nazewnictwa Kanału Lubiana
zgodne z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 17 grudnia 2002
r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną
poprzez wprowadzenie nazwy:
„Struga Lubiana”. Opis obwodu
uzupełniono o drugą nazwę tego
cieku oraz Jeziora Pełcz Duży.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jezior: Stawne, Panieńskie,
Krzywe, Sławno (Łąka, Łąkie),
Trzebień (Bolewickie), Jan
(Zielone Oko) oraz odcinka Cieku
Struga Lubiana (Dopływ z
Trzęsacza), z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior.
Jeziora Stawne oraz Krzywe objęte
są osobną umową o terminie
obowiązywania do końca 2006 r.
Podział obwodu na cztery osobne
obwody jest konieczny ze
względów hydrologicznych.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.

13

1. Obwód rybacki jeziora Pełcz na
kanale Lubiana - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Pełcz Duży (Pełcz, Połcko),
jeziora Pełcz Mały (Pełczyk), jeziora
Stawne, jeziora Panieńskie, jeziora
Krzywe, jeziora Sławno (Łąka), jeziora
Trzebień (Bolewickie), jeziora Jan
(Zielone Oko) wraz z wodami ich
odpływów;
2) kanału Lubiana na odcinku od
jeziora Pełcz Duży do jego ujścia do
rzeki Mała Ina.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
kanału Lubiana do rzeki Mała Ina
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu lewego brzegu
rzeki Mała Ina z lewym brzegiem
kanału Lubiana, z punktem położonym
na zbiegu lewego brzegu rzeki Mała
Ina z prawym brzegiem kanału
Lubiana.

Jeziora

63

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.18.27.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Pełcz Duży (Pełcz, Połcko)
na Strudze Lubiana (Dopływ z
Trzęsacza) - nr – 1, poprzez
wykluczenie z niego wód Jezior:
Stawne, Panieńskie, Krzywe,
Sławno (Łąka, Łąkie), Trzebień
(Bolewickie), Jan (Zielone Oko)
oraz odcinka Cieku Struga Lubiana
(Dopływ z Trzęsacza) oraz
utworzenie czterech osobnych
obwodów, z uwagi na zapisy umów
na rybackie użytkowanie jezior.
Jeziora Stawne oraz Krzywe objęte
są osobną umową o terminie
obowiązywania do końca 2006 r.
Podział obwodu na cztery osobne
umowy jest konieczny ze
względów hydrologicznych.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Wprowadzono korektę
nazewnictwa Kanału Lubiana
zgodne z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 17 grudnia 2002
r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną
poprzez wprowadzenie nazwy:
„Struga Lubiana”.

13

Jeziora

27. Obwód rybacki Jeziora Stawne
na Strudze Lubiana (Dopływ z
Trzęsacza) - nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Stawne wraz z wodami Cieku Struga
Lubiana (Dopływ z Trzęsacza) na
odcinku od Jeziora Pełcz Mały do
Jeziora Stawne.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.18.28.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Pełcz Duży (Pełcz, Połcko)
na Strudze Lubiana (Dopływ z
Trzęsacza) - nr – 1, poprzez
wykluczenie z niego wód Jezior:
Stawne, Panieńskie, Krzywe,
Sławno (Łąka, Łąkie), Trzebień
(Bolewickie), Jan (Zielone Oko)
oraz odcinka Cieku Struga Lubiana
(Dopływ z Trzęsacza) oraz
utworzenie czterech osobnych
obwodów, z uwagi na zapisy umów
na rybackie użytkowanie jezior.
Jeziora Stawne oraz Krzywe objęte
są osobną umową o terminie
obowiązywania do końca 2006 r.
Podział obwodu na cztery osobne
umowy jest konieczny ze
względów hydrologicznych.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Wprowadzono korektę
nazewnictwa Kanału Lubiana
zgodne z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 17 grudnia 2002
r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną
poprzez wprowadzenie nazwy:
„Struga Lubiana”.

13

Jeziora

28. Obwód rybacki Jeziora Trzebień
na Strudze Lubiana (Dopływ z
Trzęsacza) - nr – 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Panieńskie, Jeziora Sławno
(Łąka, Łąkie), Jeziora Trzebień
(Bolewickie), Jeziora Jan (Zielone
Oko);
2) Cieku Struga Lubiana (Dopływ z
Trzęsacza) na odcinku od Jeziora
Stawne do jego ujścia do rzeki Ina
Mała.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.18.29.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Pełcz Duży (Pełcz, Połcko)
na Strudze Lubiana (Dopływ z
Trzęsacza) - nr – 1, poprzez
wykluczenie z niego wód Jezior:
Stawne, Panieńskie, Krzywe,
Sławno (Łąka, Łąkie), Trzebień
(Bolewickie), Jan (Zielone Oko)
oraz odcinka Cieku Struga Lubiana
(Dopływ z Trzęsacza) oraz
utworzenie czterech osobnych
obwodów, z uwagi na zapisy umów
na rybackie użytkowanie jezior.
Jeziora Stawne oraz Krzywe objęte
są osobną umową o terminie
obowiązywania do końca 2006 r.
Podział obwodu na cztery osobne
umowy jest konieczny ze
względów hydrologicznych.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Wprowadzono korektę
nazewnictwa Kanału Smardyń
zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 17 grudnia 2002
r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Gardzko oraz
Strumienia Smardzyńskiego.

13

Brak

29. Obwód rybacki Jeziora Krzywe
na cieku bez nazwy uchodzącym do
Jeziora Sławno (Łąka, Łąkie) - nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Krzywe wraz z wodami bez nazwy
uchodzącego do Jeziora Sławno
(Łąka, Łąkie).

I.18.30.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Gardzko
na rzece Mała Ina - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Gardzko (Grodzko) wraz z wodami
cieku łączącym wymienione jezioro z
kanałem Smardyń.

2. 30. Obwód rybacki Jeziora
Gardzko (Grodzko) na cieku bez
nazwy uchodzącym do Strumienia
Smardzyński (Dopływ z
Ziemomyśla) rzece Ina Mała - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Gardzko (Grodzko) wraz z wodami
oraz wody cieku łączącego to jezioro
ze Kanałem Smardyń Strumieniem
Smardzyńskim (Dopływ z
Ziemomyśla) wraz z wodami tego
Strumienia.

I.18.31.

IX.4.
1.

IX.4. Rzeka Pęzinka
1. Obwód rybacki jeziora Dobrzany
na rzece Pęzinka - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Dolice, jeziora Dobrzany
(Szadzko);
2) rzeki Pęzinka na odcinku od źródeł
do przepustu drogowego za jeziorem
Szadzko
- wraz z wodami ich dopływów.

IX.4. Rzeka Pęzinka
1. 31. Obwód rybacki Jeziora
Dobrzany (Szadzko) na rzece
Pęzinka - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Dolice, Jeziora Dobrzany
(Szadzko);
2) rzeki Pęzinka na odcinku od źródeł
wypływu z obiektu stawowego
„Pęzinka” do przepustu drogowego za
Jeziorem Dobrzany (Szadzko), wraz z
wodami jej dopływu.
- wraz z wodami ich dopływów.

Jeziora

Stawy
przepływowe

„Pęzinka”
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Opis składników obwodu
uzupełniono o druga nazwę Jeziora
Dobrzany.
Z obwodu wykluczono wody
czynnego obiektu stawowego
„Pęzinka” zlokalizowanego na
rzece Pezinka w rejonie
miejscowości Bytowo, gm.
Dobrzany. Obiekt posiada
obowiązujące pozwolenie
wodnoprawne - podlega
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
Wprowadzono również korektę
ilości dopływów, w rzeczywistości
w obwodzie występuje tylko jeden
dopływ rzeki Pęcinki.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 17 grudnia 2002
r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność
publiczną.prawidłowa nazwa
rzeki to Ina Mała.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.18.32.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

4

5

Brak

32. Obwód rybacki Jeziora
Kościelne na cieku bez nazwy
uchodzącym do rzeki Pęzinka - nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Kościelne wraz z wodami jego
odpływu do granicy obiektu
stawowego „Pęzinka”.

IX.5. Rzeka Krępa
1. 33. Obwód rybacki Jeziora
Marianowo (Marianowskie, Wielkie)
na rzece Krępa - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Okole (Okuny, Okonie),
Jeziora Marianowo (Marianowskie,
Wielkie), Jeziora Wiechowo
(Wiechowskie, Małe);
2) rzeki Krępa i rzeki Dołżnica na całej
ich długości, wraz z wodami ich
dopływów.
IX.6. Rzeka Krąpiel
1. 34. Obwód rybacki Jeziora
Chociwel (Starzyc) na rzece Krąpiel
- nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Chociwel (Starzyc), Jeziora
Kamienny Most;
2) rzeki Krąpiel na odcinku od źródeł
do połączenia z rzeką ujścia do niej
rzeki Okra.
2. 35. Obwód rybacki Jeziora
Chlebowo na cieku bez nazwy
uchodzącym do rzeki Krąpiel - nr –
21
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Chlebowo wraz z wodami kanału
łączącego to jezioro z rzeką Krąpiel.

I.18.33.

IX.5.
1.

IX.5. Rzeka Krępa
1. Obwód rybacki jeziora
Marianowskie na rzece Krępa - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Okole (Okuny), jeziora
Marianowo (Marianowskie), jeziora
Wiechowo (Wiechowskie);
2) rzeki Krępa i rzeki Dołżnica na całej
ich długości, wraz z wodami
dopływów.

I.18.34.

IX.6.
1.

IX.6. Rzeka Krąpiel
1. Obwód rybacki jeziora Chociwel
na rzece Krąpiel - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Chociwel (Starzyc), jeziora
Kamienny Most;
2) rzeki Krąpiel na odcinku od źródeł
do połączenia z ciekiem Okra.

I.18.35.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Chlebowo
na rzece Krąpiel - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Chlebowo wraz z wodami kanału
łączącego wymienione jezioro z rzeką
Krąpiel.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Dodawane

Wykluczane

6

7

Jezioro
Kościelne

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego na wodach
Jeziora Kościelnego wynika z
faktu, iż w wyniku
przeprowadzonych konsultacji z
instytucjami regionu ustalono, że
wody Jeziora Kościelne mają
charakter wody płynącej. Wg
zapisów ewidencji gruntów –
Jezioro Kościelne wchodzi w skład
działki ewidencyjnej nr 609 obręb
0002 Błotno. Grunt pokryty wodą
na tej działce oznaczono symbolem
wp – woda płynąca.
W skład obwodu wchodzi również
odpływ z tego jeziora na odcinku
do granicy obiektu stawowego
„Pęzinka”, wody którego
wykluczono na podstawie art. 12
ust. 1a ustawy o rybactwie
śródlądowym z obwodu rybackiego
Jeziora Dobrzany (Szadzko) na
rzece Pęzinka - nr – 1.

13
W rejonie obwodu
zidentyfikowano niezwiązane z
nim Jezioro Błotno. Po analizie
charakteru wód - wody tego
jeziora uznano za wody stojące.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Marianowo, Okole i
Wiechowo.

W obwodzie tym znajdują się
stawy przepływowe w rejonie
miejscowości Kozy, gm.
Dobrzany na rzece Krępa,
nieczynne, bez aktualnego
pozwolenia wodnoprawnego.
Wody w tych stawach nie mogą
zostać wykluczone z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym, dlatego
iż są nieczynne.

Odpływ z
Jeziora
Kościelnego

Uwagi

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Chociwel.
Wprowadzono zmianę zapisu w
zakresie dopływającej do rzeki
Krąpiel - rzeki Okra. Zasięg
obwodu nie uległ zmianie
wprowadzona zmiana ma charakter
porządkujący, precyzyjniej
wskazujący składniki obwodu.
Obwód rybacki nie uległ zmianie.

I.19. ZLEWNIA
PRAWOSTRONNYCH
DOPŁYWÓW RZEKI ODRA – OD
RZEKI INA DO RZEKI KRĘPA

67

Jezioro Chlebowo – w wyniku
uwag niektórych instytucji
publicznych regionu w
odniesieniu do charakteru wód
tego jeziora – zostało poddane
ponownej ocenie.
Po ponownej analizie charakteru
wód tego jeziora uznano za wodę
płynącą, nie podlega wykluczeniu
z obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

I.19.1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

I.20.1.

IX.13.
1.

IX.13. Rzeka Krępa
1. Obwód rybacki rzeki Krępa - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Krępa na odcinku od źródeł do jej
ujścia do Zalewu Szczecińskiego, wraz
z wodami jej dopływów.

I.21.1.

II.2.
1.

II.2. Rzeka Gunica
1. Obwód rybacki jeziora Stolsko na
rzece Gunica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Stolsko wraz z odcinkiem rzeki Gunica
łączącym to jezioro z jeziorem
Świdwie, wraz z wodami ich
dopływów.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

4

5

6

7

Jeziora

1. Obwód rybacki Kanału Brzeziny nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
Kanałów polderu Brzeziny oraz
polderu Święta: Kanału Brzeziny,
Kanału Święta, Kanału Jedliny.

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

8

9

10

11

12
Ustanowiono nowy obwód rybacki
na wodach Kanałów polderu
Brzeziny oraz polderu Święta:
Kanału Brzeziny, Kanału Święta,
Kanału Jedliny w zlewni rzeki
Odry na odcinku pomiędzy ujściem
do niej rzeki Iny, a ujściem rzeki
Krępa, stanowiących publiczne
śródlądowe wody powierzchniowe
płynące.
Wody wymienionych kanałów nie
zostały ujęte w zmienianym
rozporządzeniu w granice obecnie
istniejących obwodów z racji ich
przebiegu przez tereny polderowe.
Mając na uwadze zapis art. 12,
ust.1 oraz ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym uznano, że
istnieje prawna konieczność
utworzenia obwodu rybackiego
również na tych wodach.

13
Wg oceny RZGW Szczecin nowo
utworzony obwód rybacki może
nie być przedmiotem
zainteresowania rybackiego
użytkowania wód wchodzących w
jego skład, ze względu na
znikomą przydatność rybacką
tych wód. W przypadku
potwierdzenia braku
zainteresowania tym obwodem
Zarząd nasz będzie wnioskował
na podstawie art. 6, ust. 3 ustawy
o rybactwie śródlądowym – do
Zarządu województwa
zachodniopomorskiego o uznanie
wód tego obwodu za nieprzydatne
do prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej.

Kanał
Brzeziny,
Kanał
Święta,
Kanał
Jedliny

I.20. ZLEWNIA RZEKI KRĘPA
IX.13. Rzeka Krępa
1. Obwód rybacki rzeki Krępa - nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Krępa na odcinku od źródeł do granicy
z morskimi wodami wewnętrznymi
pomiędzy nią, a rzeką Odra jej ujścia
do Zalewu Szczecińskiego, wraz z
wodami jej dopływów.

Wprowadzono korektę opisu
obwodu w zakresie odbiornika wód
rzeki Krępy.

I.21. ZLEWNIA RZEKI GUNICA
II.2. Rzeka Gunica
1. Obwód rybacki Jeziora Stolsko
(Stolskie) na rzece Gunica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Stolsko (Stolskie);
2) rzeki Gunica na odcinku łączącym
to jezioro z Jeziorem Świdwie wraz z
jej dopływem – do granicy rezerwatu
przyrody „Świdwie”. wraz z wodami
ich dopływów.

Rezerwat
przyrody
„Świdwie”
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Wprowadzono korektę ilości
dopływów rzeki Gunicy w tym
obwodzie, w rzeczywistości istnieje
tylko jeden dopływ.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Stolsko.
Na wodach wchodzących w skład
tego obwodu rybackiego znajduje
się rezerwat przyrody „Świdwie”.
Dla ww. rezerwatu zatwierdzono
zadania ochronne, które nie
wskazują obszarów, w których
rybactwo byłoby dopuszczalne.
Brak użytkownika rybackiego
obwodu umożliwił wykluczenie
tych wód w granicach ww.
rezerwatu z obwodu, zgodnie z art.
12 ust. 1a ustawy o rybactwie
śródlądowym.

Weryfikacji poddano położony na
wodach obwodu zbiornik
przepływowy „Żurawie”, który
nie podlega wykluczeniu, gdyż
jego pierwotnym przeznaczeniem
było odwodnienie użytków
rolnych i przepompowanie wód
do zbiornika retencyjnego
„Żurawie” stanowiącego
zabezpieczenie wody dla
rezerwatu przyrody „Świdwie”.
Nie jest przeznaczony do chowu
lub hodowli ryb i innych
organizmów wodnych.
Weryfikacji poddano również
akwen znajdujacy się pomiędzy
Jeziorem Stolsko a Jeziorem
Świdwie na trasie rzeki Gunica.
Stanowi on stawy sztucznie
kopane, aktualnie nieużytkowane.
W rzeczywistości koryto rzeki
Gunicy przebiega obok stawów,
nie są to stawy przepływowe.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

I.21.2.

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

4

5

6

7

8

9

10

2.

2. Obwód rybacki jeziora Świdwie
na rzece Gunica - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Świdwie.

Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Świdwie na rzece Gunica nr - 2

3.

3. Obwód rybacki rzeki Gunica - nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Gunica na odcinku od jeziora Świdwie
do linii prostej prostopadłej do osi
koryta rzeki położonej w odległości
1.400 m powyżej ujścia rzeki Gunica
do Roztoki Odrzańskiej.

3. 2. Obwód rybacki rzeki Gunica nr – 3 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Gunica na odcinku od granicy
rezerwatu przyrody „Świdwie”do
granicy wód śródlądowych z morskimi
wodami wewnętrznymi. linii prostej
prostopadłej do osi koryta rzeki
położonej w odległości 1.400 m
powyżej ujścia rzeki Gunica do
Roztoki Odrzańskiej – wraz z wodami
jej dopływów.

Jeziora

II.1.

II. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA
ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO
ORAZ LEWOBRZEŻNA
ZLEWNIA DOLNEJ ODRY
II.1. Rzeka Myśliborska Struga

Uzasadnienie

Uwagi

11

12
Zniesienie obwodu wynika, z faktu,
iż na wszystkich wodach
wchodzących w skład tego obwodu
rybackiego znajduje się rezerwat
przyrody „Świdwie”. Dla ww.
rezerwatu zatwierdzono zadania
ochronne, które nie wskazują
obszarów, w których rybactwo
byłoby dopuszczalne.
Użytkownik rybacki obwodu
wyraził pisemną zgodę na
rozwiązanie umowy, zgodnie z art.
15 ust. 2a ustawy o rybactwie
śródlądowym, tym samym
zniesienie tego obwodu jest
prawnie możliwe.
Na wodach wchodzących w skład
tego obwodu rybackiego znajduje
się rezerwat przyrody „Świdwie”.
Dla ww. rezerwatu zatwierdzono
zadania ochronne, które nie
wskazują obszarów, w których
rybactwo byłoby dopuszczalne.
Użytkownik rybacki obwodu
wyraził zgodę na wykluczenie tych
wód w granicach ww. rezerwatu z
obwodu, zgodnie z art. 12 ust. 1a
ustawy o rybactwie śródlądowym.,
tym samym zmiana obwodu jest
prawnie możliwa.
Do obwodu włączono dopływy
rzeki Gunica, stanowiące wody
publiczne wskazane w
rozporzadzeniu Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.

13

Rezerwat
przyrody
„Świdwie”

Dopływy
rzeki
Gunicy

II. ZLEWNIA ZALEWU
SZCZECIŃSKIEGO,
CIEŚNICY ŚWINA I
CIEŚNINY DZIWNA
II.

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

II.1. ZLEWNIA RZEKI
MYŚLIBORKA
II. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA
ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO
ORAZ LEWOBRZEŻNA
ZLEWNIA DOLNEJ ODRY
II.1. Rzeka Myśliborska Struga
(Myśliborka)

69

Rezerwat
przyrody
„Świdwie”

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

II.1.1.

Wykluczane

Dodawane

3

4

5

6

1. Obwód rybacki jeziora
Myśliborskie Wielkie na rzece
Myśliborska Struga - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Wielkie Myśliborskie,
jeziora Małomyśliborskie wraz z
dopływami;
2) rzeki Myśliborska Struga od źródeł
do jej ujścia do Zalewu Szczecińskiego
– wraz z wodami ich dopływów.

1. Obwód rybacki Jeziora
Myśliborskie Wielkie na rzece
Myśliborska Struga (Myśliborka) nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Myśliborskie Wielkie,
Jeziora Małomyśliborskie
(Myśliborskie Małe) wraz z
dopływami;
2) rzeki Myśliborska Struga
(Myśliborka) od źródeł do jej ujścia do
Zalewu Szczecińskiego wraz z wodami
jej dopływu.
II.2. LEWOSTRONNA ZLEWNIA
ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD
RZEKI MYŚLIBORKA DO RZEKI
GUNICA
1. Obwód rybacki rzeki Karwia
Struga - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody
cieków:
Dopływ z polderu Niekłończyca,
Dopływ z polderu Jasienica I, Dopływ
z polderu Uniemyśl, Karwia Struga,
Dopływ z polderu Trzebież, Dopływ z
polderu Warnołęka (Kanał
Warnołęka), Kanał Warnołęka –
Brzózki)

Brak

II.3.
1.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

2

1.

II.2.1.

II.2.2.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

II.3. Rzeka Karpinka
1. Obwód rybacki jeziora Karpino
na rzece Karpinka - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Karpino i wody rzeki Karpinka, od
źródeł do jej ujścia do Zalewu
Szczecińskiego, wraz z wodami jej
dopływów.

Jeziora

Wykluczane
7

Dopływy
jezior

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

8

9

10

11

Dopływ rzeki
Myśliborska
Struga

Cieki:
Dopływ z
polderu
Niekłończyca,

Dopływ z
polderu
Jasienica I,
Dopływ z
polderu
Uniemyśl,
Karwia
Struga,
Dopływ z
polderu
Trzebież,
Dopływ z
polderu
Warnołęka
(Kanał
Warnołęka),
Kanał
Warnołęka
– Brzózki)

II.3. Rzeka Karpinka
1. 2. Obwód rybacki Jeziora
Karpino na rzece Karpinka - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Karpino i wody rzeki Karpinka, od
źródeł do jej ujścia do Zalewu
Szczecińskiego, wraz z wodami jej
dopływu.
II.3. PRAWOSTRONNA ZLEWNIA
ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD
RZEKI KRĘPA DO RZEKI
GOWIENICA

Uzasadnienie

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę rzeki Myśliborska Struga.
Z opisu obwodu wykluczono
błędnie podane dopływy
wchodzące w skład obwodu jezior
– w rzeczywistości takie dopływy
nie występują. Dodano natomiast
dopływ rzeki Myśliborska Struga.

13

Ustanowiono nowy obwód rybacki
na wodach cieków lewostronnych
dopływów Zalewu Szczecińskiego
na odcinku od ujścia rzeki Gunicy
do miejscowości Nowe Warpno,
uznanych na podstawie mapy
MPHP za śródlądowe wody
powierzchniowe płynące.
Wody wymienionych cieków nie
zostały ujęte w zmienianym
rozporządzeniu w granice
obwodów z racji ich przebiegu
przez tereny miejskie oraz tereny
polderowe.
Mając na uwadze zapis art. 12,
ust.1 oraz ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym uznano, że
istnieje prawna konieczność
utworzenia obwodu rybackiego
również na tych wodach.

Wg oceny RZGW Szczecin nowo
utworzony obwód rybacki może
nie być przedmiotem
zainteresowania rybackiego
użytkowania wód wchodzących w
jego skład, ze względu na
znikomą przydatność rybacką
tych wód. W przypadku
potwierdzenia braku
zainteresowania tym obwodem
Zarząd nasz będzie wnioskował
na podstawie art. 6, ust. 3 ustawy
o rybactwie śródlądowym – do
Zarządu województwa
zachodniopomorskiego o uznanie
wód tego obwodu za nieprzydatne
do prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej.

Wprowadzono korektę ilości
dopływów rzeki Karpinka w tym
obwodzie, w rzeczywistości istnieje
tylko jeden dopływ.
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Uwagi

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

II.3.1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

X.

X. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA
RZEKI GOWIENICA
X.3. Rzeka Gowienica
3. Obwód rybacki rzeki Gowienica nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Stepnica na odcinku od
podłużnej osi mostu drogowego w
miejscowości Maciejewo do jej ujścia
do rzeki Gowienica;
2) rzeki Gowienica na odcinku od
źródeł do linii prostopadłej do osi
koryta rzeki w odległości 150 m
powyżej ujścia do Roztoki Odrzańskiej
- wraz z wodami ich dopływów.

II.4.1.

X.3.
3.

II.4.2.

X.2.
1.

X.2. Rzeka Stepnica
1. Obwód rybacki jeziora Lechickie
na rzece Stepnica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Lechickie (Pogrzymie),
jeziora Budzieszowickie (Krakus);
2) rzeki Stepnica na odcinku od źródeł
do podłużnej osi mostu drogowego w
miejscowości Maciejewo, wraz z
wodami jej dopływów.

X.1.

X.1. Rzeka Leśnica

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

4

5

6

7

Jeziora

1. Obwód rybacki Kanału Brylanty nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
Kanałów polderu Stepnica III: Kanału
Podleśny, Kanału Brylanty, Kanału
Łączna, Kanału Kłosowica.

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

8

9

10

11

12
Ustanowiono nowy obwód rybacki
na wodach Kanałów polderu
Stepnica III: : Kanału Podleśny,
Kanału Brylanty, Kanału Łączna,
Kanału Kłosowica w zlewni
Zalewu Szczecińskiego na odcinku
pomiędzy ujściem rzeki Krępa do
rzeki Odra, a ujściem do Zalewu
Szczecińskiego rzeki Gowienica,
stanowiących publiczne śródlądowe
wody powierzchniowe płynące.
Wody wymienionych kanałów nie
zostały ujęte w zmienianym
rozporządzeniu w granice obecnie
istniejących obwodów z racji ich
przebiegu przez tereny polderowe.
Mając na uwadze zapis art. 12,
ust.1 oraz ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym uznano, że
istnieje prawna konieczność
utworzenia obwodu rybackiego
również na tych wodach.

13
Wg oceny RZGW Szczecin nowo
utworzony obwód rybacki może
nie być przedmiotem
zainteresowania rybackiego
użytkowania wód wchodzących w
jego skład, ze względu na
znikomą przydatność rybacką
tych wód. W przypadku
potwierdzenia braku
zainteresowania tym obwodem
Zarząd nasz będzie wnioskował
na podstawie art. 6, ust. 3 ustawy
o rybactwie śródlądowym – do
Zarządu województwa
zachodniopomorskiego o uznanie
wód tego obwodu za nieprzydatne
do prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej.

Obwód rybacki nie uległ zmianie.

Na rzece Stepnica w tym
obwodzie zlokalizowany jest
zbiornik wodny w rejonie
miejscowości Osina wykonany do
celów innych niż hodowla ryb –
wody tego zbiornika nie
podlegają wykluczeniu z obwodu
na podstawie art. 12 ust. 1a
ustawy o rybactwie śródlądowym.

Kanał
Podleśny,
Kanał
Brylanty,
Kanał
Łączna,
Kanał
Kłosowica

II.4. ZLEWNIA RZEKI
GOWIENICA
X. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA
RZEKI GOWIENICA
X.3. Rzeka Gowienica
3. 1. Obwód rybacki rzeki Gowienica
- nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Stepnica na odcinku od
podłużnej osi mostu drogowego w
miejscowości Maciejewo do jej ujścia
do rzeki Gowienica;
2) rzeki Gowienica na odcinku od
źródeł do granicy wód śródlądowych z
morskimi wodami wewnętrznymi. linii
prostopadłej do osi koryta rzeki w
odległości 150 m powyżej ujścia do
Roztoki Odrzańskiej
- wraz z wodami ich dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów.
X.2. Rzeka Stepnica
1. 2. Obwód rybacki Jeziora
Lechickie (Pogrzymie) na rzece
Stepnica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Lechickie (Pogrzymie),
Jeziora Budzieszowickie (Krakus,
Budzieszowce);
2) rzeki Stepnica na odcinku od źródeł
do podłużnej osi mostu drogowego w
miejscowości Maciejewo. wraz z
wodami jej dopływów.
X.1. Rzeka Leśnica

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Lechickiego i
Budzieszowickiego.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów rzeki Stepnica, w
rzeczywistości takie dopływy nie
istnieją.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

5

6

7

8

3

4

II.4.3.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Maszewo
na rzece Leśnica - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)jeziora Maszewo (Maszewskie);
2)rzeki Leśnica na odcinku od źródeł
do jej ujścia do rzeki Stepnica wraz z
wodami jej dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Leśnica do rzeki Stepnica
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu prawego brzegu
rzeki Stepnica z lewym brzegiem rzeki
Leśnica, z punktem położonym na
zbiegu prawego brzegu rzeki Stepnica
z prawym brzegiem rzeki Leśnica.

II.4.4.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Długie na
rzece Leśnica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Długie wraz z wodami kanału
łączącego jezioro Długie z ciekiem
Leśnica.

2. 3. Obwód rybacki Jeziora
Maszewo (Maszewskie) na rzece
Leśnica - nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Maszewo (Maszewskie);
2) rzeki Leśnica na odcinku od źródeł
do jej ujścia do rzeki Stepnica – z
wyłączeniem wód dwóch obiektów
stawowych zlokalizowanych na tej
rzece w rejonie miejscowości
Maszewo, wraz z wodami jej dopływu.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Leśnica do rzeki Stepnica
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu prawego brzegu
rzeki Stepnica z lewym brzegiem rzeki
Leśnica, z punktem położonym na
zbiegu prawego brzegu rzeki Stepnica
z prawym brzegiem rzeki Leśnica.
1. 4. Obwód rybacki Jeziora Długie
na cieku bez nazwy uchodzącym do
rzeki rzece Leśnica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Długie wraz z wodami cieku bez
nazwy kanału łączącego Jezioro Długie
z rzeką ciekiem Leśnica.

II.4.5.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Węgorzyce
na rzece Stepnica - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Węgorzyce wraz z wodami dopływu
łączącego wymienione jezioro z rzeką
Stepnica.

Jeziora

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

9

10

11

Dwa obiekty
stawowe
przepływow
e w rejonie
miejscowośc
i Maszewo

Uzasadnienie

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Maszewo.
Z obwodu wykluczono wody
dwóch czynnych obiektów
stawowych zlokalizowanych na
rzece Leśnica w rejonie
miejscowości Maszewo – stawy
„F”, „G” i „H”. Obiekty posiadają
obowiązujące pozwolenia
wodnoprawne - podlegają
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów rzeki Leśnica, w
rzeczywistości istnieje tylko jeden
taki dopływ w tym obwodzie.

Aktualnie jezioro Długie stanowi
działkę ewidencyjną nr 17 w
obrębie ewidencyjnym Maciejewo
oznaczoną symbolem wp – woda
płynąca.
Zgodnie z art. 14 a ustawy Prawo
wodne - grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws. Wobec zapisów ww. art. 14 a do czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa –
jeziora te pozostaną objęte
obwodami rybackimi.
W opisie obwodu
sprecyzowanonazwę dopływu
łączącego Jezioro Węgorzyce z
rzeką Stepnica.

2. 5. Obwód rybacki Jeziora
Węgorzyce na cieku Dopływ z
jeziora Węgorzyce uchodzącym do
rzeki rzece Stepnica - nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Węgorzyce wraz z wodami dopływu
cieku Dopływ z jeziora Węgorzyce
łączącego to jezioro z rzeką Stepnica.
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Uwagi

13
W rejonie obwodu znajduje się
kolejny staw przepływowy – staw
„K” – zlokalizowany na cieku
Dopływ z Marszewka, nie
wchodzący w skład wód tego
obwodu rybackiego.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
W opisie obwodu
sprecyzowanonazwę dopływu
łączącego Jezioro Kościuszki z
rzeką Stepnica. Ww. opis
uzupełniono o drugą nazwę Jeziora
Kościuszki.

13

3

4

II.4.6.

3.

3. Obwód rybacki jeziora Kościuszki
na rzece Stepnica - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Kościuszki (Olchowskie) wraz z
wodami dopływu łączącego
wymienione jezioro z rzeką Stepnica.

II.4.7.

1.

1. Obwód rybacki rzeki Gowienica nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody dwóch
jezior bez nazwy na północ od
miejscowości Czermnica wraz z
wodami kanału łączącego te jeziora z
rzeką Gowienica.

II.4.8.

2.

2. Obwód rybacki rzeki Gowienica nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
bez nazwy na północ od miejscowości
Żychlikowo wraz z wodami kanału
łączącego to jezioro z rzeką
Gowienica.

3. 6. Obwód rybacki Jeziora
Kościuszki (Olchowskie) na cieku
Dopływ z jeziora Kościuszki
uchodzącym do rzeki rzece Stepnica
- nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Kościuszki (Olchowskie) wraz z
wodami dopływu cieku Dopływ z
jeziora Kościuszki łączącego to jezioro
z rzeką Stepnica.
1. 7. Obwód rybacki Jeziora bez
nazwy na cieku Dopływ w
Biebrówku uchodzącym do rzeki
rzece Gowienica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody dwóch
Jezior bez nazwy na północ od
miejscowości Czermnica wraz z
wodami kanału cieku Dopływ w
Biebrówku łączącego te jeziora z rzeką
Gowienica.
2. 8.Obwód rybacki Jeziora bez
nazwy na cieku Dopływ z
Żychlikowa uchodzącym do rzeki
rzece Gowienica - nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
bez nazwy na północ od miejscowości
Żychlikowo wraz z wodami kanału
cieku Dopływ z Żychlikowa łączącego
to jezioro z rzeką Gowienica.
II.5. PRAWOSTRONNA ZLEWNIA
ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO –
OD RZEKI GOWIENICA DO
GŁĘBOKIEGO NURTU
1. Obwód rybacki Kanału
Gąsierzyński - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody
Kanałów: Gąsierzyński, Piaskowy,
Świętowicki, Kopicki, Żarnowski,
Czarnociński, Śmięć, Okrężny,
Łączyna oraz Koszewski.

II.5.1.

2

Brak

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Jeziora

W opisie obwodu
sprecyzowanonazwę kanału
łączącego Jezioro bez nazwy z
rzeką Gowienica.

Ze względu na kwestionowanie
przez niektóre instytucje
publiczne regionu charakteru wód
dwóch Jezior bez nazwy
wchodzących w skałd obwodu po ponownej analizie charakteru
ich wód – wody tych jezior
uznano za wody płynące. Jeziora
nie podlegają więc wykluczeniu z
obwodu.

W opisie obwodu
sprecyzowanonazwę kanału
łączącego Jeziora bez nazwy z
rzeką Gowienica.

Kanał
Gąsierzyński

Kanał
Piaskowy,
Kanał
Świętowicki,

Kanał
Kopicki,
Kanał
Żarnowski,
Kanał
Czarnociński,

Kanał
Śmięć,
Kanał
Okrężny,
Kanał
Łączyna,
Kanał
Skoszewski

73

Ustanowiono nowy obwód rybacki
na wodach Kanałów polderu
Gąsierzyno, polderu Kopice,
polderu Żarnowo III, polderów
Śmieć I oraz II, polderu Skoszewo uchodzących do Zalewu
Szczecińskiego na odcinku
pomiedzy ujściem do niego rzeki
Gowienica, a wypływem Cieśniny
Dziwna, stanowiących publiczne
śródlądowe wody powierzchniowe
płynące.
Wody wymienionych kanałów nie
zostały ujęte w zmienianym
rozporządzeniu w granice
obwodów z racji ich przebiegu
przez tereny polderowe.
Mając na uwadze zapis art. 12,
ust.1 oraz ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym uznano, że
istnieje prawna konieczność
utworzenia obwodu rybackiego
również na tych wodach.

Wg oceny RZGW Szczecin nowo
utworzony obwód rybacki może
nie być przedmiotem
zainteresowania rybackiego
użytkowania wód wchodzących w
jego skład, ze względu na
znikomą przydatność rybacką
tych wód. W przypadku
potwierdzenia braku
zainteresowania tym obwodem
Zarząd nasz będzie wnioskował
na podstawie art. 6, ust. 3 ustawy
o rybactwie śródlądowym – do
Zarządu województwa
zachodniopomorskiego o uznanie
wód tego obwodu za nieprzydatne
do prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

II.6.1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ustanowiono nowy obwód rybacki
na wodach Kanału Torfowego oraz
Kanałów polderu Wydrzany,
polderu Ognica, polderu Osiecz,
polderu Karsibór I i II oraz Kanału
Międzyzdroje A - znajdujących się
w lewo i prawostronnej zlewni
cieśniny Świny oraz zlewni Jeziora
Wicko Małe, stanowiących
śródlądowe wody powierzchniowe
płynące.
Wody wymienionych cieków nie
zostały ujęte w zmienianym
rozporządzeniu w granice
obwodów z racji ich przebiegu
przez tereny miejskie oraz tereny
polderowe.
Mając na uwadze zapis art. 12,
ust.1 oraz ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym uznano, że
istnieje prawna konieczność
utworzenia obwodu rybackiego
również na tych wodach.

Wg oceny RZGW Szczecin nowo
utworzony obwód rybacki może
nie być przedmiotem
zainteresowania rybackiego
użytkowania wód wchodzących w
jego skład, ze względu na
znikomą przydatność rybacką
tych wód. W przypadku
potwierdzenia braku
zainteresowania tym obwodem
Zarząd nasz będzie wnioskował
na podstawie art. 6, ust. 3 ustawy
o rybactwie śródlądowym – do
Zarządu województwa
zachodniopomorskiego o uznanie
wód tego obwodu za nieprzydatne
do prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej.

Jeziora

II.6. ZLEWNIA ZALEWU
SZCZECIŃSIEGO ORAZ
CIEŚNINY ŚWINA NA WYSPACH
MIĘDZY CIEŚNINĄ DZIWNA, A
ZACHODNIĄ GRANICĄ
PAŃSTWA
1. Obwód rybacki Kanału Torfowy nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody
Kanałów: Torfowy, Wydrzany A,
Ognica, Karsibór B, Karsibór A,
Karsibór E, Karsibór D, Karsibór F
oraz Międzyzdroje A.

Kanał
Torfowy,
Kanał
Wydrzany A,
Kanał
Ognica,
Kanał
Karsibór B,
Kanał
Karsibór A,
Kanał
Karsibór E,
Kanał
Karsibór D,
Kanał
Karsibór F,
Kanał
Międzyzdroje

A

II.4.
2.

II.4. Rzeka Lewińska Struga
2. Obwód rybacki jeziora
Domysławskie na rzece Lewińska
Struga - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Domysławskie (Domysłów), jeziora
Czajcze, jeziora Rabiąż (Warnowo
Wschodnie), jeziora Warnowskie
(Warnowo Zachodnie) wraz z wodami
kanału łączącego wymienione jeziora i
jezioro Żółwino.

II.7. LEWOSTRONNA ZLEWNIA
CIEŚNINY DZIWNA OD
GŁĘBOKIEGO NURTU DO
UJŚCIA DO MORZA
II.4. Rzeka Struga Lewińska
Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Domysławskie (Domysłów)
na rzece Struga Lewińska - nr – 2

Woliński
Park
Narodowy

74

Konieczność zniesienia tego
obwodu wynika z faktu, że jego
śródlądowe wody płynące: odcinek
Strugi Lewińskiej oraz wszystkie
jeziora obwodu znajdują się w
granicach Wolińskiego Parku
Narodowego. Zgodnie ze
stanowiskiem Dyrekcji Parku ww.
wody powinny ulec wykluczeniu z
obwodu. Zadania ochronne nie
wskazywały obszarów, w których
dopuszczalne byłoby rybactwo na
wodach śródlądowych płynących.
Wobec powyższego uznano, iż w
związku z art. 15 ust. 1 pkt. 2
ustawy o ochronie przyrody
możliwe jest zniesienie obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
Zgodnie z zapisami ewidencji
gruntów wody jezior wchodzących
w skład działek ewidencyjnych nr
600 oraz 357 obręb Warnowo
stanowią wody płynące w zarządzie
Wolińskiego Parku Narodowego.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

II.7.1.

II.7.2.

II.8.1

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

1.

Wykluczane

Dodawane

5

6

3

4

1. Obwód rybacki jeziora Koprowo
na rzece Lewińska Struga - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Koprowo wraz z dopływami,
jeziora Kołczewo, jeziora Żółwino
(Żółwińskie), kanału łączącego
wymienione jeziora;
2) cieku Lewińska Struga na całej
długości.

1. Obwód rybacki Jeziora Koprowo
na rzece Struga Lewińska - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Koprowo wraz z dopływami,
Jeziora Kołczewo, Jeziora Żółwino
(Żółwińskie), kanału łączącego
wymienione jeziora;
2) cieku Struga Lewińska od granicy
Wolińskiego Parku Narodowego aż do
jej ujścia do Cieśniny Dziwna na całej
długości.

Brak

2. Obwód rybacki Kanału
Mokrzycki - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody
Kanałów: Mokrzycki, Darzowice,
Płocin, Mokrzyca-Ładzin, Sierosław
oraz Zastań D.

Brak

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Jeziora

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

7

8

9

10

11

12
Wprowadzono korektę
nazewnictwa cieku Struga
Lewińska zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.
Skorygowano opis przebiegu Strugi
Lewińskiej – opis granic obwodu
wg zmienianego rozporządzenia
sugerował błędny jej przebieg.
Wprowadzona zmiana opisu
przebiegu Strugi Lewińskiej ma
charakter porządkujący,
precyzyjniej wskazujący składniki
obwodu.
Ustanowiono nowy obwód rybacki
na wodach Kanałów –
lewobrzeżnych dopływów Cieśniny
Dziwna na odcinku od jej wypływu
z Zalewu Szczecińskiego do ujścia
do niej rzeki Lewińska Struga,
stanowiących śródlądowe wody
powierzchniowe płynące.
Wody wymienionych cieków nie
zostały ujęte w zmienianym
rozporządzeniu w granice
obwodów z racji ich przebiegu
przez tereny polderowe.
Mając na uwadze zapis art. 12,
ust.1 oraz ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym uznano, że
istnieje prawna konieczność
utworzenia obwodu rybackiego
również na tych wodach.

13

Dopływy
jeziora
Koprowo

Kanał
Mokrzycki,
Kanał
Darzowice,
Kanał
Płocin,
Kanał
MokrzycaŁadzin,
Kanał
Sierosław,
Kanał
Zastań D

II.8. PRAWOSTRONNA ZLEWNIA
CIEŚNINY DZIWNA
1. Obwód rybacki Kanału Sibin - nr
–1
Obwód rybacki obejmuje wody rzek:
Kurawa, Dusinka, Wrzosówka, oraz
Kanałów Kukułowo, Rozwarowo,
Sibin, Połchowo, Chrząszczewo,
Wrzosowo A, Wrzosowo C,
Wrzosowo B oraz Dziwnówek.

Rzeka
Kurawa,
Kanał
Kukułowo,
Kanał
Rozwarowo
, Kanał
Sibin, Kanał
Połchowo,
Rzeka
Dusinka,
Kanał
Chrząszcze
wo, Kanał
Wrzosowo
A, Kanał
Wrzosowo
C, Kanał
Wrzosowo
B, Kanał
Dziwnówek
, Rzeka
Wrzosówka
75

Ustanowiono nowy obwód rybacki
na wodach cieków Kurawa,
Dusinka, Wrzosówka (uznanych na
podstawie mapy MPHP za
śródlądowe wody powierzchniowe
płynące) oraz Kanałów –
prawobrzeżnych dopływów
Cieśniny Dziwna na odcinku od jej
wypływu z Zalewu Szczecińskiego
do ujścia do morza, stanowiących
śródlądowe wody powierzchniowe
płynące.
Wody wymienionych cieków nie
zostały ujęte w zmienianym
rozporządzeniu w granice
obwodów z racji ich przebiegu
przez tereny polderowe.
Mając na uwadze zapis art. 12,
ust.1 oraz ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym uznano, że
istnieje prawna konieczność
utworzenia obwodu rybackiego
również na tych wodach.

Wg oceny RZGW Szczecin nowo
utworzony obwód rybacki może
nie być przedmiotem
zainteresowania rybackiego
użytkowania wód wchodzących w
jego skład, ze względu na
znikomą przydatność rybacką
tych wód. W przypadku
potwierdzenia braku
zainteresowania tym obwodem
Zarząd nasz będzie wnioskował
na podstawie art. 6, ust. 3 ustawy
o rybactwie śródlądowym – do
Zarządu województwa
zachodniopomorskiego o uznanie
wód tego obwodu za nieprzydatne
do prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej.

Wg oceny RZGW Szczecin nowo
utworzony obwód rybacki może
nie być przedmiotem
zainteresowania rybackiego
użytkowania wód wchodzących w
jego skład, ze względu na
znikomą przydatność rybacką
tych wód. W przypadku
potwierdzenia braku
zainteresowania tym obwodem
Zarząd nasz będzie wnioskował
na podstawie art. 6, ust. 3 ustawy
o rybactwie śródlądowym – do
Zarządu województwa
zachodniopomorskiego o uznanie
wód tego obwodu za nieprzydatne
do prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

XI.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

XI. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA
RZEK WOŁCZENICA I WOŁCZA
(ŚWINIEC)
XI.1. Rzeka Wołczenica
3. Obwód rybacki rzeki Wołczenica nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Wołczenica na odcinku od linii
prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 50 metrów
od wypływu z jeziora Glicko do linii
łączącej punkty graniczne 139 i 756, w
miejscu ujścia rzeki do Zatoki Cichej
Zalewu Kamieńskiego, wraz z wodami
jej dopływów.

II.9.1.

XI.1.
3.

II.9.2.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Glicko na
rzece Wołczenica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Glicko;
2) rzeki Wołczenica na odcinku 50
metrów od wypływu z jeziora Glicko.

XI.2.

XI.2. Rzeka Dąbrzyca

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Jeziora

II.9. ZLEWNIA RZEKI
WOŁCZENICA
XI. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA
RZEK WOŁCZENICA I WOŁCZA
(ŚWINIEC)
XI.1. Rzeka Wołczenica
3. 1. Obwód rybacki rzeki
Wołczenica - nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Wołczenica na odcinku od linii
prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 50 metrów
od wypływu z jeziora Glicko od źródeł
do granicy wód śródlądowych z
morskimi wodami wewnętrznymi. linii
łączącej punkty graniczne 139 i 756, w
miejscu ujścia rzeki do Zatoki Cichej
Zalewu Kamieńskiego, wraz z wodami
jej dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów.
1. 2. Obwód rybacki Jeziora Glicko
na cieku bez nazwy uchodzącycm do
rzeki rzece Wołczenica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Glinko wraz z wodami cieku
bez nazwy łączącego wymienione
jezioro z rzeką Wołczenica.
2) rzeki Wołczenica na odcinku 50
metrów od wypływu z jeziora Glicko.

Wprowadzono korektę opisu
przebiegu rzeki Wołczenica w
obwodzie. Skorygowano przebieg
rzeki Wołczenica zgodnie z
ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie oraz zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.

Aktualnie jezioro Glicko w skład
większej działki ewidencyjnej
oznaczonej symbolem wp – woda
płynąca.
Informacja z ewidencji gruntów
uzyskana ze Starostwa
Powiatowego w Goleniowie nie
podaje numeru działki ,na której
znajduje się Jezioro Glicko.
Uzyskano informacje pisemne w
zakresie charakteru wód jeziora bez
wypisu ewidencji gruntów
Zgodnie z art. 14 a ustawy Prawo
wodne - grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws. Wobec zapisów ww. art. 14 a do czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa –
jeziora te pozostaną objęte
obwodami rybackimi..

XI.2. Rzeka Dąbrzyca
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

II.9.3.

2

II.9.5.

3

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Obwód rybacki jeziora
Nowogardzkie na rzece Dąbrzyca nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Nowogardzkie
(Nowogardno);
2) rzeki Dąbrzyca na całej długości,
wraz z wodami jej dopływów.
2. Obwód rybacki jeziora
Czarnogłowy na rzece Wołczenica nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Czarnogłowy Duże i jeziora
Czarnogłowy Średnie wraz z wodami
kanału łączącego te jeziora z rzeką
Wołczenica.

1. 3. Obwód rybacki Jeziora
Nowogardzkie (Nowogardno) na
rzece Dąbrzyca - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Nowogardzkie
(Nowogardno);
2) rzeki Dąbrzyca na całej długości,
wraz z wodami jej dopływu.
Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Czarnogłowy na rzece
Wołczenica - nr - 2

XI.3.
1.

XI.3. Rzeka Grzybnica
1. Obwód rybacki jeziora Ostrowo
na rzece Grzybnica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Ostrowo (Mierzęcin), jeziora
Piaski;
2) rzeki Grzybnica na odcinku od
źródeł do połączenia z prawobrzeżnym
dopływem spod Ostromic.

XI.3. Rzeka Grzybnica
1. 4. Obwód rybacki Jeziora
Ostrowo (Mierzęcin) na rzece
Grzybnica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Ostrowo (Mierzęcin) wraz z
wodami jego dopływów, Jeziora
Piaski;
2) rzeki Grzybnica na odcinku od
źródeł do połączenia z prawobrzeżnym
dopływem spod Ostromic.

XI.4.

XI.4. Rzeka Wola Struga

1.

1. Obwód rybacki jeziora
Przybiernowskie na rzece Wola
Struga - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Przybiernowskie
(Przybiernów);
2) cieku Wola Struga na całej jego
długości.

XI.4. Rzeka Struga Przybiernowska
(Wola Struga)
1. 5. Obwód rybacki Jeziora
Przybiernowskie (Przybiernów) na
rzece Struga Przybiernowska (Wola
Struga) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Przybiernowskie
(Przybiernów);
2) rzeki Struga Przybiernowska (Wola
Struga) na całej jej długości wraz z
wodami jej dopływu.

1.

2.

II.9.4.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Jeziora

Jezioro
Czarnogłowy
Średnie,
Jezioro
Czarnogłowy
Duże

Uzasadnienie

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Nowogardzkiego.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów rzeki Dąbrzyca, w
rzeczywistości istnieje tylko jeden
taki dopływ.

Konieczność zniesienia obwodu
rybackiego wynika z faktu, iż
wchodzące w jego skład jeziora w
rzeczywistości stanowią wyrobiska
pokredowe – aktualnie wypełnione
wodą. Jezioro (zbiornik)
Czarnogłowy Duże ma połączenie z
wodami rzeki Wołczenicy
rurociągiem średnicy 600 mm,
natomiast Jezioro (zbiornik)
Czarnogłowy Średnie nie ma
połączenia z wodami rzeki
Wołczenica.
Potwierdzają to zapisy ewidencji
gruntów wg których oba jezioro
oznaczone są symbolem ws – woda
stojąca.
Obu akwenów nie można uznać za
wody płynące – stąd konieczność
zniesienia przedmiotowego
obwodu.

II.10. ZLEWNIA RZEKI ŚWINIEC
77

Dopływy
jeziora
Ostrowo
(Mierzęcin):
Kanały:
Koniewo,
Sieniechowo,
Rozwarowo

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Ostrowo.
Po analizie ewidencji wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie opis obwodu
uzupełniono o trzy dopływy Jeziora
Ostrowo, którymi są Kanał
Koniewo, Kanał Sieniechowo i
Kanał Rozwarowo na odcinku od
drogi Troszyn – Recław do Jeziora
Ostrowo.

Struga
Brzozowska

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Przybiernowskiego
oraz rzeki Wola Struga, która
zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 17 grudnia 2002
r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną
nosi nazwę: „Struga
Przybiernowska”.
Po analizie ewidencji wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie opis obwodu
uzupełniono o wody dopływu rzeki
Struga Przybiernowska, którym jest
Struga Brzozowska.

Uwagi

13

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

4

II.10.1

XI.7.
1.

XI.7. Rzeka Świniec
1. Obwód rybacki rzeki Świniec - nr
-1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Świniec na odcinku od linii
prostopadłej do osi koryta rzeki od
strony Zatoki Karpinka, biegnącej
wzdłuż krawędzi mostu drogowego na
drodze łączącej miejscowości Kamień
Pomorski i Dziwnów do podłużnej osi
mostu drogowego na trasie
Chrząstowo-Trzebieszewo, wraz z
wodami jej dopływów.

II.10.2.

2.

2. Obwód rybacki rzeki Świniec - nr
-2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Stuchowska Struga (Świniec) na
odcinku od źródeł do podłużnej osi
mostu drogowego ChrząstowoTrzebieszewo, wraz z wodami jej
dopływów.

XI.7. Rzeka Świniec
1. Obwód rybacki rzeki Świniec - nr
–1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Świniec na odcinku od podłużnej osi
mostu drogowego na trasie
Chrząstowo-Trzebieszewo do granicy
wód śródlądowych z morskimi wodami
wewnętrznymi, wraz z wodami jej
dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Świniec na odcinku od linii
prostopadłej do osi koryta rzeki od
strony Zatoki Karpinka, biegnącej
wzdłuż krawędzi mostu drogowego na
drodze łączącej miejscowości Kamień
Pomorski i Dziwnów do podłużnej osi
mostu drogowego na trasie
Chrząstowo-Trzebieszewo, wraz z
wodami jej dopływów.
2. Obwód rybacki rzeki Świniec - nr
–2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Stuchowska Struga (Świniec)
na odcinku od źródeł do połączenia z
rzeką Świniec podłużnej osi mostu
drogowego Chrząstowo-Trzebieszewo,
wraz z wodami jej dopływów;
2) rzeki Świniec od połączenia z rzeką
Wołcza oraz rzeką Stuchowska Struga
do podłużnej osi mostu drogowego
Chrząstowo-Trzebieszewo.

XI.6.

XI.6. Rzeka Wołcza

Jeziora

Obwód rybacki nie uległ zmianie.
Wprowadzona zmiana zapisów ma
charakter porządkujący i
precyzyjnie wskazujący wskaźniki
obwodu.

Wprowadzono korektę opisu
przebiegu rzeki Świniec i
uchodzącej do niej rzeki
Stuchowska Struga zgodnie z
ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie oraz zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.
Zgodnie z tą ewidencją rzeka
Świniec rozpoczyna swój bieg od
połączenia z rzekami Wołcza oraz
Stuchowska Struga .

XI.6. Rzeka Wołcza

78

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

3

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

4

5

6

7

8

9

10

II.10.3.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Kołomąć
na rzece Wołcza - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Kołomąć (Kołomąckie),
jeziora Rybokarty;
2) rzeki Wołcza na odcinku od źródeł
do połączenia z rzeką Świniec, wraz z
wodami jej dopływów.

1. 3. Obwód rybacki Jeziora
Kołomąć (Kołomąckie) na rzece
Wołcza - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Kołomąć (Kołomąckie),
Jeziora Rybokarty;
2) rzeki Wołcza na odcinku od źródeł
do połączenia z rzeką Świniec, wraz z
wodami jej dopływów.
- wraz z wodami ich dopływów – z
wyłączeniem wód dopływu ze
Świeszewa w granicach rezerawatu
przyrody „Golczewskie Uroczysko”.

II.10.4.

XI.5.
1.

XI.5. Rzeka Niemica
1. Obwód rybacki jeziora Okonie na
rzece Niemica – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Okonie (Golczewo), jeziora
Szczucze (Niemcza);
2) jeziora Śniatowskie (Śniatowo) wraz
z wodami kanału łączącego to jezioro z
rzeka Niemica;
3) rzeki Niemica na całej długości,
wraz z wodami jej dopływów.

XI.5. Rzeka Niemica
1. 4. Obwód rybacki Jeziora Okonie
(Golczewo) na rzece Niemica - nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Okonie (Golczewo) wraz z
wodami jego dopływu, Jeziora
Szczucze (Niemcza);
2) Jeziora Śniatowskie (Śniatowo)
wraz z wodami kanału cieku Dopływ z
jeziora Śniatowskiego łączącego to
jezioro z rzeką Niemica;
3) rzeki Niemica na odcinku od źródeł
do Jeziora Okonie (Golczewo). całej
długości wraz z wodami jej dopływów.

Brak

5. Obwód rybacki rzeki Niemica – nr
–2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Niemica na odcinku od Jeziora Okonie
(Golczewo) do jej ujścia do rzeki
Świniec wraz z wodami jej dopływów
nie stanowiących oddzielnych
obwodów.

II.10.5.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Jeziora

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Kołomąć.
Na wodach tego obwodu (tj. na
Dopływie ze Świeszewa) znajduje
się rezerwat przyrody
„Golczewskie Uroczysko”. Dla
ww. rezerwatu nie ustanowiono
planu ochrony ani obowiązujących
zadań ochronnych. Uznano jednak,
iż w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 2
ustawy o ochronie przyrody
możliwe jest wykluczenie tego
rezerwatu przyrody na podstawie
art. 12 ust. 1a ustawy o rybactwie
śródlądowym. Również wg
stanowiska Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w
Szczecinie wody wchodzące w
skład tego rezerwatu powinny
zostać wykluczone z obwodu
rybackiego.
Wykluczenie tych wód z obwodu
rybackiego jest możliwe – zgodnie
z art. 15 ust. 2a ustawy o rybactwie
śródlądowym – gdyż użytkownik
rybacki obwodu wyraził na to
wykluczenie pisemną zgodę.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów, w rzeczywistości
oprócz dopływów rzeki Wołcza
istnieją również dopływy jezior.

13

Rezerwat
przyrody
„Golczewskie
Uroczysko”

Kanał
Kłęby

79

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Okonie.
Po analizie ewidencji wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie opis obwodu
uzupełniono o wody dopływu
Jeziora Okonie, którym jest Kanał
Kłęby.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wyłączenie z jego granic
wód Jeziora Śniatowskie
(Śniatowo) oraz rzeki Niemica
wraz z wodami dopływów - z
uwagi na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior (umowy
obejmują jedynie jeziora nie zaś
cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Okonie (Golczewo) na
rzece Niemica - nr – 1, poprzez
wyłączenie z jego granic wód
między innymi rzeki Niemica wraz
z wodami dopływów - z uwagi na
zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior (umowy
obejmują jedynie jeziora nie zaś
cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

II.10.6.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Okonie (Golczewo) na
rzece Niemica - nr – 1, poprzez
wyłączenie z jego granic wód
między innymi Jeziora Śniatowskie
(Śniatowo) - z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior (umowy obejmują jedynie
jeziora nie zaś cieki je łączące bądź
do nich dopływające czy
odpływające).

13

Opis obwodu uzupełniono o nazwę
kanału Liwia Łuża zgodnie z
ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie.

Na wodach tego obwodu znajduje
się rezerwat przyrody „Liwia
Łuża”. Dla ww. rezerwatu nie
ustanowiono planu ochrony ani
obowiązujących zadań
ochronnych. Wg stanowiska
Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody w Szczecinie wody
wchodzące w skład tego
rezerwatu powinny zostać
wyłączone z obwodu.
Wykluczenie tych wód z obwodu
rybackiego będzie możliwe –
zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o
rybactwie śródlądowym – po
upływie terminu, na który została
zawarta umowa z użytkownikiem
rybackim Jeziora Liwia Łuża
gdyż użytkownik ten nie wyraził
zgody na ich wcześniejsze
wykluczenie.
Jezioro Liwia Łuża
wydzierżawione zostało do
17.04.2011 r.

Obwód rybacki nie uległ zmianie.

W opisie obwodu zrezygnowano
z zapisu „furta” jazu. Z
hydrotechnicznego punktu
widzenia nie ma pojęcia „furta”
jazu – zastąpiono je więc
pojęciem „oś” jazu.

Jeziora

6. Obwód rybacki Jeziora
Śniatowskie (Śniatowo) na cieku
Dopływ z jeziora Śniatowskiego
uchodzącym do rzeki Niemica – nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Śniatowskie (Śniatowo) wraz z
wodami cieku Dopływ z jeziora
Śniatowskiego na odcinku 50 m od
wypływu z Jeziora Śniatowskie
(Śniatowo).

III. PRZYMORZE

XIII.
III.1.1.

XIII.1.
1.

XII.
III.2.1.

XII.1.
13.

XIII. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA
MORZA BAŁTYCKIEGO
XIII.1. Jezioro Liwia Łuża
1. Obwód rybacki jeziora Liwia
Łuża - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Liwia Łuża, wraz z wodami
jego dopływów;
2) kanału łączącego jeziora Liwia Łuża
z morzem terytorialnym do linii
prostopadłej do osi kanału wzdłuż
północnej krawędzi samoczynnych
wrót przeciwpowodziowych.

III.1. DORZECZE PRZYMORZE
OD CIEŚNINY DZIWNA DO
RZEKI REGA
XIII. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA
MORZA BAŁTYCKIEGO
XIII.1. Jezioro Liwia Łuża
1. Obwód rybacki Jeziora Liwia
Łuża - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Liwia Łuża, wraz z wodami
jego dopływów;
2) Kanału Liwia Łuża łączącego
Jezioro Liwia Łuża z Morzem
terytorialnym Bałtyckim do granicy
wód śródlądowych z morskimi wodami
wewnętrznymi. linii prostopadłej do
osi kanału wzdłuż północnej krawędzi
samoczynnych wrót
przeciwpowodziowych.

XII. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA
RZEKI REGA
XII.1. Rzeka Rega
13. Obwód rybacki rzeki Rega - nr 13
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Rega od źródeł do furty jazu w
miejscowości Prusinowo;
2) rzeki Stara Rega od podłużnej osi
mostu drogowego w miejscowości
Więcław do jej ujścia do rzeki Rega
- wraz z wodami ich dopływów.

III.2. DORZECZE RZEKI REGA
XII. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA
RZEKI REGA
XII.1. Rzeka Rega
13. 1. Obwód rybacki rzeki Rega - nr
– 13 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Rega od źródeł do osi jazu w
miejscowości Prusinowo;
2) rzeki Stara Rega od podłużnej osi
mostu drogowego w miejscowości
Więcław do jej ujścia do rzeki Rega
- wraz z wodami ich dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.2.2.

2

14.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

3

4

5

6

7

8

14. Obwód rybacki jeziora Lisowo
na rzece Rega - nr - 14
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) zbiornika zaporowego Lisowo;
2) rzeki Ukleja na odcinku od ujścia do
niej rzeki Dobrzenica do zbiornika
Lisowo;
3) zbiornika zaporowego Rejowiec;
4) rzeki Rekowa od ujścia do niej rzeki
Dąbrówka;
5) rzeki Gardominka na odcinku od
źródeł do jej ujścia do zbiornika
zaporowego Rejowiec;
6) rzeki Mołstowa na odcinku od
źródeł do jej ujścia do rzeki Rega;
7) rzeki Rega od furty jazu w
miejscowości Prusinowo do linii
biegnącej wzdłuż północnej krawędzi
mostu drogowego w miejscowości
Mrzeżyno
- wraz z wodami ich dopływów.

14. 2. Obwód rybacki Jeziora Lisowo
(zbiornika zaporowego Likowo) na
rzece Rega - nr – 14 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Lisowo (zbiornika
zaporowego Likowo);
2) rzeki Ukleja na odcinku od ujścia do
niej rzeki Dobrzenica do Jeziora
Lisowo (zbiornika zaporowego
Likowo);
3) Jeziora (zbiornika zaporowego)
Rejowice;
4) rzeki Rekowa od ujścia do niej rzeki
Dąbrówka;
5) rzeki Gardominka na odcinku od
źródeł do jej ujścia do Jeziora
(zbiornika zaporowego) Rejowice;
6) rzeki Mołstowa na odcinku od
źródeł do jej ujścia do rzeki Rega;
7) rzeki Rega od osi jazu w
miejscowości Prusinowo do granicy
wód śródlądowych z morskimi wodami
wewnętrznymi linii biegnącej wzdłuż
północnej krawędzi mostu drogowego
w miejscowości Mrzeżyno
- wraz z wodami ich dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów –
z wyłączeniem wód obiektu
stawowego w rejonie miejscowości

Jeziora

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

9

10

11

Stawy
przepływow
e w rejonie
miejscowośc
i Bonin, gm.
Łobez

Uzasadnienie

12
W opisie składników obwodu
sprecyzowano charakter Jezior:
Lisowo i Rejowice stanowiących
zbiorniki zaporowe,
wykorzystywane energetycznie.
Do obwodu włączono Kanał Bonin
w wyniku zniesienia obwodu
rybackiego Jeziora Dybrzno na
rzece Rega - nr – 10.
Z obwodu wykluczono wody
czynnego obiektu stawowego
zlokalizowanego na Kanale Bonin
w rejonie miejscowości Bonin, gm.
Łobez. Obiekt posiada
obowiązujące pozwolenie
wodnoprawne - podlega
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.

Uwagi

13
Zbiorniki zaporowe Likowo i
Rejowice wykorzystywane są
energetycznie - nie podlegają
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
W rejonie obwodu znajduje się
czynny, posiadający aktualne
pozwolenie wodnoprawne, staw
przepływowy zlokalizowany na
cieku Dopływ spod Policka w
rejonie miejscowości Świekotki,
gm. Resko - nie wchodzący w
skład tego obwodu rybackiego. W
rzeczywistości ww. ciek stanowi
rów melioracji szczegółowej.
W opisie obwodu zrezygnowano
z zapisu „furta” jazu. Z
hydrotechnicznego punktu
widzenia nie ma pojęcia „furta”
jazu – zastąpiono je więc
pojęciem „oś” jazu.

Bonin, zlokalizowanego na Kanale
Bonin.

III.2.3.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Donatowo
na rzece Rega - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Donatowo (Kłęckie), jeziora Resko
Górne wraz z wodami cieków
łączących te jeziora z rzeką Rega.

2.

2. Obwód rybacki rzeki Rega - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
bez nazwy na wschód od miejscowości
Kluczkowo wraz z wodami kanału
łączącego to jezioro z rzeką Rega.

1. 3. Obwód rybacki Jeziora
Donatowo (Kłęckie, Klęckie) na
cieku Dopływ z jeziora Klęckiego
uchodzącym do rzeki rzece Rega - nr
–1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Donatowo (Kłęckie, Kleckie), Jeziora
Resko Górne (Resko) wraz z wodami
cieków Dopływ z jeziora Klęckiego
oraz Dopływ z jeziora Resko łączących
te jeziora z rzeką Rega.
Zniesienie obwodu rybackiego rzeki
Rega - nr - 2

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Donatowo.
W opisie obwodu
sprecyzowanonazwę cieków
łączących jeziora wchodzące w
skład obwodu z rzeką Rega.

Jezioro bez
nazwy na
wschód od
miejscowośc
i Kluczkowo

Kanał
łączący
jezioro bez
nazwy z
rzeką Rega

81

Zniesienie obwodu wynika z faktu
uznania wód Jeziora bez nazwy na
wschód od miejscowości
Kluczkowo za wody stojące.
Jezioro to wchodzi w skład działki
ewidencyjnej nr 445/1 obręb 0077
Cieszeniewo. Grunt pokryty wodą
na tej działce oznaczono symbolem
n – nieużytek. Wskazany natomiast
kanał łączący jezioro z rzeką Regą
stanowi rów melioracji
szczegółowej.

Jeziora: Donatowo (Kłęckie,
Klęckie) oraz Resko Górne
(Resko) - po ponownej analizie
charakteru ich wód - uznano za
wody płynące, nie podlegają
wykluczeniu z obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

3.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

3

4

3. Obwód rybacki jeziora Nielep na
rzece Rega - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Nielep wraz z wodami kanału
łączącego to jezioro z rzeką Rega.

Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Nielep na rzece Rega - nr - 3

4. Obwód rybacki Jeziora Bystrzyno
Wielkie na cieku Dopływ spod
Bystrzyny uchodzącym do rzeki
rzece Rega - nr – 4 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Bystrzyno Wielkie wraz z wodami
kanału cieku Dopływ spod Bystrzyny
łączącego to jezioro z rzeką Rega.
5. Obwód rybacki Jeziora Bystrzyno
Małe (Byszno) na cieku Dopływ z
jeziora Bystrzyno Małe uchodzącym
do cieku Dopływ spod Bystrzyny
rzece Rega - nr – 5 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Bystrzyno Małe (Byszno) wraz z
wodami kanału cieku Dopływ z
jeziora Bystrzyno Małe łączącego to
jezioro z rzeką Rega.

III.2.4.

4.

4. Obwód rybacki jeziora Bystrzyno
Wielkie na rzece Rega - nr - 4
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Bystrzyno Wielkie wraz z wodami
kanału łączącego to jezioro z rzeką
Rega.

III.2.5.

5.

5. Obwód rybacki jeziora Bystrzyno
Małe na rzece Rega - nr - 5
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Bystrzyno Małe (Byszno) wraz z
wodami kanału łączącego to jezioro z
rzeką Rega.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Wykluczane

Dodawane

5

6

Jezioro
Nielep

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

7

8

9

10

11

12
Zniesienie obwodu wynika z faktu
uznania wód Jeziora Nielep za
wody stojące. Jezioro to wchodzi w
skład działki ewidencyjnej nr 142
obręb 0038 Nielep. Grunt pokryty
wodą na tej działce oznaczono
symbolem n – nieużytek.
Wskazany natomiast kanał łączący
jezioro z rzeką Regą stanowi rów
melioracji szczegółowej.
W opisie obwodu sprecyzowano
nazwę kanału łączącego Jezioro
Bystrzyno Wielkie z rzeką Rega.

13

Kanał
łączący
jezioro
Nielep z
rzeką Rega

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Bystrzyno Małe.
W opisie obwodu sprecyzowano
nazwę kanału łączącego Jezioro
Bystrzyno Małe poprzez ciek
Dopływ spod Bystrzynyz rzeką
Rega.

82

Jezioro Bystrzyno Wielkie - po
ponownej analizie charakteru jego
wód - uznano za wody płynące,
nie podlega wykluczeniu z
obwodu.

Jezioro Bystrzyno Małe (Byszno)
- po ponownej analizie charakteru
jego wód - uznano za wody
płynące, nie podlega wykluczeniu
z obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.2.6.

2

6.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

5

6

7

8

9

10

11

3

4

6. Obwód rybacki jeziora Wilczkowo
na rzece Rega - nr - 6
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Wilczkowo (Wilczkowo Świdwińskie)
wraz z wodami kanału łączącego to
jezioro z rzeką Rega.

6. Obwód rybacki Jeziora
Wilczkowo (Wilczkowo
Świdwińskie) na cieku Dopływ z
jeziora Wilczkowo uchodzącym do
rzeki rzece Rega - nr – 6 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Wilczkowo (Wilczkowo Świdwińskie)
wraz z wodami kanału cieku Dopływ z
jeziora Wilczkowo łączącego to jezioro
z rzeką Rega.

7. Obwód rybacki Jeziora Słonowice
na cieku Dopływ z jeziora Słonowice
uchodzącym do rzeki rzece Rega - nr
–71
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Słonowice wraz z wodami kanału
cieku Dopływ z jeziora Słonowice
łączącego to jezioro z rzeką Rega.
8. Obwód rybacki Jeziora Oparzno
na cieku Dopływ z jeziora Oparzno
uchodzącym do rzeki rzece Rega - nr
–81
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Oparzno wraz z wodami kanału cieku
Dopływ z jeziora Oparzno łączącego to
jezioro z rzeką Rega.
XII.2. Rzeka Stara Rega

III.2.7.

7.

7. Obwód rybacki jeziora Słonowice
na rzece Rega - nr - 7
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Słonowice wraz z wodami kanału
łączącego to jezioro z rzeką Rega.

III.2.8.

8.

8. Obwód rybacki jeziora Oparzno
na rzece Rega - nr - 8
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Oparzno wraz z wodami kanału
łączącego to jezioro z rzeką Rega.

XII.2.

XII.2. Rzeka Stara Rega

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Jeziora

Uzasadnienie

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Wilczkowo.
W opisie obwodu sprecyzowano
nazwę kanału łączącego Jezioro
Wilczkowo z rzeką Rega

W opisie obwodu sprecyzowano
nazwę kanału łączącego Jezioro
Słonowice z rzeką Rega

W opisie obwodu sprecyzowano
nazwę kanału łączącego Jezioro
Oparzno z rzeką Rega

83

Uwagi

13
Jezioro Wilczkowo (Wilczkowo
Świdwińskie) - po ponownej
analizie charakteru jego wód uznano za wody płynące, nie
podlega wykluczeniu z obwodu.
Na wodach Dopływu spod
Wilczkowa (potocznie
nazywanego Ciekiem
Buczyńskim) znajduje się
zbiornik przepływowy w rejonie
miejscowości Buczyna, gm.
Świdwin, bez aktualnego
pozwolenia wodnoprawnego –
wody w tym zbiorniku nie mogą
zostać wykluczone z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
Ww. zbiornik wodny pierwotnie
wykonany został na potrzeby
nawadniania upraw ogrodniczych
należących do nieistniejącej już
Rejonowej Spółdzielni
Pszczelarsko - Ogrodniczej w
Świdwinie. Z informacji
uzyskanych w Urzędzie Miasta w
Świdwinie obecnie zbiornik
został powiększony, przedzielony
groblą i prowadzona jest na nim
gospodarka stawowa.
Właścicielem stawów jest teraz
osoba prywatna. Pomimo, iż jest
na nim prowadzona gospodarka
stawowa, to jest ona prowadzona
nielegalnie, ponadto zbiornik ten
został wykonany na inne cele –
stąd nie można stwierdzić iż
użytkująca go osoba prywatna jest
Uprawnionym do rybactwa.
Jezioro Słonowice - po ponownej
analizie charakteru jego wód uznano za wody płynące, nie
podlega wykluczeniu z obwodu.

Jezioro Oparzno - po ponownej
analizie charakteru jego wód uznano za wody płynące, nie
podlega wykluczeniu z obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

3

III.2.9.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Zarańsko
na rzece Stara Rega - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Więcław (Wiesław), jeziora
Gągnowo Duże (Gangnowo Duże),
jeziora Gągnowo Małe (Łabędzie),
jeziora Będargowo (Nętno), jeziora
Rydzewo, jeziora Węglino Wielkie,
jeziora Zarańsko (Zarańskie), jeziora
Małe Dołgie (Dołgie Małe), jeziora
Kamień, jeziora Przytońko (Przytoń),
jeziora Karpno, jezior Dąbie Wielkie i
Małe;
2) rzeki Stara Rega na odcinku od
żródeł do podłużnej osi mostu
drogowego w miejscowości Więcław
- wraz z wodami ich dopływów.

III.2.10.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Węglinko
na rzece Stara Rega - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Węglino Małe (Węglinko) wraz z
wodami dopływu łączącego
wymienione jezioro z jeziorem
Węglino Wielkie.

III.2.11.

Brak

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

4

5

6

7

8

9

10

11

Jeziora

2. 9. Obwód rybacki Jeziora
Zarańsko (Zarańskie) na rzece
Stara Rega - nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Więcław (Wiesław), Jeziora
Gągnowo Duże (Gangnowo Duże,
Gęgnowskie Wielkie), Jeziora
Gągnowo Małe (Łabędzie), Jeziora
Będargowo (Nętno), Jeziora Rydzewo,
Jeziora Węglino Wielkie, Jeziora
Zarańsko (Zarańskie), Jeziora Małe
Dołgie (Dołgie Małe, Dołgie), Jeziora
Kamień, Jeziora Przytońko (Przytoń),
Jeziora Karpno, Jezior Dąbie Wielkie i
Małe;
2) rzeki Stara Rega na odcinku od
źródeł do podłużnej osi mostu
drogowego w miejscowości Więcław
- wraz z wodami ich dopływów.
1. 10. Obwód rybacki Jeziora
Węglino Małe (Węglinko) na cieku
Dopływ z jeziora Węglino Wielkie
rzece Stara Rega - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Węglino Małe (Węglinko) wraz z
wodami cieku Dopływ z jeziora
Węglino Wielkie na odcinku do
Jeziora Węglino Wielkie. dopływu
łączącego wymienione jezioro z
jeziorem Węglino Wielkie.

11. Obwód rybacki Jeziora Brzeźno
na cieku bez nazwy uchodzącym do
rzeki Rzepczynka (Grądek) – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Brzeźno wraz z wodami cieku bez
nazwy łączącego to jezioro z rzeką
Rzepczynka (Grądek).

Jezioro
Brzeźno

Ciek
łączący
jezioro
Brzeźno z
rzeką
Rzepczynka
(Grądek)

84

Uzasadnienie

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Zarańsko, Gągnowo
Duże, Małe Dołgie.

Aktualnie Jezioro Węglinko
(Węglino Małe) stanowi działkę
ewidencyjną nr 1 obręb 0008
Dołgie – oznaczoną symbolem wp
– woda płynąca.
Zgodnie z art. 14 a ustawy Prawo
wodne - grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws. Wobec zapisów ww. art. 14 a do czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa –
jeziora te pozostaną objęte
obwodami rybackimi.
Ustanowiono nowy obwód rybacki
na wodach Jeziora Brzeźno oraz
jego odpływu. Konieczność
ustanowienia tego obwodu
skonsultowano z instytucjami
regionu.
Jezioro Brzeźno stanowi działkę
ewidencyjną nr 234, obręb 0071
Brzeżno – oznaczoną symbolem wp
– woda płynąca.

Uwagi

13
Jezioro Węglino Wielkie - po
ponownej analizie charakteru jego
wód - uznano za wody płynące,
nie podlega wykluczeniu z
obwodu.
Grupa Jezior: Kamień, Przytońko
(Przytoń), Karpno, Dąbie Wielkie
i Małe została poddana ponownej
analizie charakteru ich wód oraz
została objęta wizją terenową.
Uznano wody ww. jezior za wody
płynące – jeziora nie podlegają
wykluczeniu z obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Aktualnie Jezioro Pęczerzyno
wchodzi w skład działki
ewidencyjnej numer 307, oręb 0072
Pęczerzyno. Grunt pokryty wodą na
tej działce oznaczono symbolem
wp – woda płynąca.
Zgodnie z art. 14 a ustawy Prawo
wodne - grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws. Wobec zapisów ww. art. 14 a do czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa –
jeziora te pozostaną objęte
obwodami rybackimi.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Klępnickiego.
W opisie obwodu sprecyzowano
nazwę kanału łączącego Jezioro
Klępnickie z rzeką Rega

13

Ustanowiono nowy obwód rybacki
na wodach Jeziora Nowe Zajezierze
oraz kanału Zajezierze. Jezioro
Nowe Zajezierze – po ponownej
analizie hydrologicznej wydzielono
z obwodu rybackiego Jeziora
Brzeźniak (Brzeźno, Brzeźnia) na
rzece Brzeźnicka Węgorza - nr – 6.
Analiza ta wykazała, iż Jezioro
Nowe Zajezierze znajduje się w
zlewni rzeki Łożnicy, nie zaś w
zlewni rzeki Brzeźnicka Węgorza.

Jezioro Nowe Zajezierze - po
ponownej analizie charakteru jego
wód - uznano za wody płynące,
nie podlega wykluczeniu z
obwodu.

3

4

III.2.12.

3.

3. Obwód rybacki jeziora
Pęczerzyno na rzece Stara Rega - nr
-3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Pęczerzyno wraz z wodami kanału
łączącego to jezioro z rzeką Stara
Rega.

3. 12 . Obwód rybacki Jeziora
Pęczerzyno nacieku bez nazwy
uchodzącym do rzeki rzece Stara
Rega - nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Pęczerzyno wraz z wodami kanału
cieku bez nazwy łączącego to jezioro z
rzeką Stara Rega.

III.2.13.

9.

9. Obwód rybacki jeziora Klępnickie
na rzece Rega - nr - 9
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Klępnickie (Klępnia, Klepnicko) wraz
z wodami kanału łączącego jezioro
Klępnickie z rzeką Rega.

9. 13.Obwód rybacki Jeziora
Klępnickie (Klępnia, Klepnicko) na
cieku Dopływ z jeziora Klępnicko
uchodzącym do rzeki rzece Rega nr – 9 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Klępnickie (Klępnia, Klepnicko) wraz
z wodami kanału cieku Dopływ z
jeziora Klępnicko łączącego to jezioro
z rzeką Rega.
14. Obwód rybacki Jeziora Nowe
Zajezierze na Kanale Zajezierze – nr
–1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Nowe Zajezierze wraz z wodami
Kanału Zajezierze na całej jego
długości.

III.2.14.

Brak

XII.4.

XII.4. Rzeka Reska Węgorza

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Jeziora

XII.4. Rzeka Reska Węgorza
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.2.15.

III.2.16.

2

1.

2.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

3

4

5

6

7

8

1. Obwód rybacki jeziora Zajezierze
na rzece Reska Węgorza - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Węgorzyno (Węgorzyńskie),
jeziora Zajezierze (Przytońskie),
jeziora Przytoń;
2) Rzeka Reska Węgorza na odcinku
od źródeł do połączenia z dopływem z
jeziora Mielno, wraz z wodami jej
dopływów.

1. 15. Obwód rybacki Jeziora
Zajezierze (Przytońskie) na cieku
Dopływ z Jeziora Przytoń
uchodzącym do rzeki rzece Reska
Węgorza - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Węgorzyno (Węgrzyńskie)
Jeziora Zajezierze (Przytońskie),
Jeziora Przytoń;
2) rzeki Reska Węgorza na odcinku od
źródeł do połączenia z dopływem z
jeziora Mielno ciekiem Dopływ z
jeziora Konie, wraz z wodami jej
dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów – z
wyłączeniem wód obiektu stawowego
zlokalizowanego w rejonie
miejscowości Połchowo, na Kanale
Połchowo.
2. 16. Obwód rybacki Jeziora
Strokowskie Dolne (Czarne Dolne)
na cieku bez nazwy uchodzącym do
Jeziora Węgorzyno na rzece Reska
Węgorza - nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Strokowskie Dolne (Czarne Dolne) i
Jeziora Strokowskie Górne (Czarne
Średnie) wraz z ciekiem łączącym te
jeziora i uchodzącym do Jeziora
Węgorzyno – z wyłączeniem wód
obiektu stawowego zlokalizowanego w
rejonie miejscowości Węgorzyno na
cieku łączącym Jezioro Węgorzyno
(Węgorzyńskie) z Jeziorem
Strokowskim Górnym (Czarne
Średnie).

2. Obwód rybacki jeziora
Strokowskie na rzece Reska
Węgorza - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Strokowskie Dolne (Czarne Dolne) i
jeziora Strokowskie Górne (Czarne
Średnie) wraz z ciekiem łączącym te
jeziora i uchodzącym do jeziora
Węgorzyno.

III.2.17.

3.

3. Obwód rybacki jeziora Konie na
rzece Reska Węgorza - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Konie wraz z wodami dopływu
łączącego to jezioro z jeziorem Mielno.

III.2.18.

4.

4. Obwód rybacki jeziora Mielno na
rzece Reska Węgorza - nr - 4
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Mielno wraz z wodami dopływu
łączącego to jezioro z rzeka Reska
Węgorza.

Jeziora

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Zajezierze.
Wprowadzono również korektę
opisu cieku łaczącego Jezioro
Mielno z rzeką Reska Węgorza.
Z obwodu wykluczono ponadto
wody czynnego obiektu stawowego
(przepływowego) zlokalizowanego
na Kanale Połchowo w rejonie
miejscowości Połchowo, gm.
Wegorzyno, który pomimo braku
aktualnego pozwolenia
wodnoprawnego powinien
podlegać wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.

13
Jezioro Węgorzyno - po
ponownej analizie charakteru jego
wód - uznano za wody płynące,
nie podlega wykluczeniu z
obwodu.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Stokowskie Dolne.

Jeziora: Węgorzyno
(Węgorzyńskie) , Strokowskie
Dolne (Czarne Dolne) oraz
Jeziora Strokowskie Górne
(Czarne Średnie) - po ponownej
analizie charakteru ich wód uznano za wody płynące, nie
podlegają wykluczeniu z obwodu.

Stawy
przepływowe
w rejonie
miejscowości
Połchowo,
gm.
Węgorzyno

Stawy
przepływowe
w rejonie
miejscowości
Węgorzyno

Z obwodu wykluczono wody
czynnego obiektu stawowego
(przepływowego) zlokalizowanego
na cieku łączącym Jezioro
Węgorzyno (Węgorzyńskie) z
Jeziorem Strokowskim Górnym
(Czarne Średnie) w rejonie
miejscowości Węgorzyno. Obiekt
posiada obowiązujące pozwolenie
wodnoprawne - podlega
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.

Wprowadzono korektę opisu cieku
łączącego Jezioro Konie z Jeziorem
Mielno.

3. 17. Obwód rybacki Jeziora Konie
na cieku Dopływ z jeziora Konie
uchodzącym do rzeki rzece Reska
Węgorza - nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Konie wraz z wodami dopływu
łączącego to jezioro cieku Dopływ z
jeziora Konie, na odcinku do
połączenia z Jeziorem Mielno.
4. 18. Obwód rybacki Jeziora Mielno
na cieku Dopływ z jeziora Konie
uchodzącym do rzeki rzece Reska
Węgorza - nr – 4 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Mielno wraz z wodami dopływu
łączącego to jezioro cieku Dopływ z
jeziora Konie, na odcinku do
połączenia z rzeką Reska Węgorza.

Wprowadzono korektę opisu cieku
łączącego Jezioro Mielno z rzeką
Reska Węgorza.

86

Właściciel stawów w rejonie
miejscowości Połchowo, gm.
Wegorzyno - został pisemnie
upomniany o konieczności
uzyskania nowego pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód.

Przed przygotowaniem
niniejszego projektu
rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie z 2004 roku
pojwiły się wnioski o włączenie
do tego obwodu niektórych jezior
– między innymi niżej
wymienionych:
Jeziora: Wolnowo oraz Czarne
Górne (Górne) - po ponownej
analizie charakteru wód tych
jezior uznano za wody stojące, nie
podlegają włączeniu do obwodu.
Jezioro Konie - po ponownej
analizie charakteru jego wód uznano za wody płynące, nie
podlega wykluczeniu z obwodu

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

4

III.2.19.

XII.3.
1.

XII.3. Rzeka Brzeźnicka Węgorza
1. Obwód rybacki jeziora Studnica
na rzece Brzeźnicka Węgorza - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Studnica;
2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na
odcinku od jeziora Studnica do jeziora
Mielno.

III.2.20.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Mielno na
rzece Brzeźnicka Węgorza - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Mielno;
2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na
odcinku od jeziora Mielno do jeziora
Ostrowiec, wraz z wodami jej
dopływów.

XII.3. Rzeka Brzeźnicka Węgorza
1. 19. Obwód rybacki Jeziora
Studnica na rzece Brzeźnicka
Węgorza - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Studnica;
2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na
odcinku od Jeziora Studnica do Jeziora
Mielno.
2. 20. Obwód rybacki Jeziora Mielno
na rzece Brzeźnicka Węgorza - nr –
2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Mielno;
2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na
odcinku od Jeziora Mielno do Jeziora
Ostrowiec (Ziemsko), wraz z wodami
jej dopływu.

III.2.21.

3.

3. Obwód rybacki jeziora Ostrowiec
na rzece Brzeźnicka Struga - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Ostrowiec (Ziemsko);
2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na
odcinku od jeziora Ostrowiec do
jeziora Bucież Duży.

III.2.22.

5.

5. Obwód rybacki jeziora Bucież na
rzece Brzeźnicka Węgorza - nr - 5
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Czaple Małe, jeziora Czaple
Duże, jeziora Bucież Duży, jeziora
Kocioł, jeziora Kociołek, jeziora
Wierzno;
2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na
odcinku od jeziora Bucież Duży do
połączenia z dopływem z jeziora
Dubie.

3. 21. Obwód rybacki Jeziora
Ostrowiec (Ziemsko) na rzece
Brzeźnicka Węgorza Struga - nr – 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Ostrowiec (Ziemsko);
2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na
odcinku od Jeziora Ostrowiec
(Ziemsko) do Jeziora Bucież Duży
(Bucierz).
5. 22. Obwód rybacki Jeziora Bucież
Duży (Bucierz) na rzece Brzeźnicka
Węgorza - nr – 5 4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Czaple Małe, Jeziora Czaple
Duże, Jeziora Bucież Duży (Bucierz),
Jeziora Kocioł, Jeziora Kociołek,
Jeziora Wierzno;
2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na
odcinku od Jeziora Bucież Duży
(Bucierz) do połączenia z dopływem
ciekiem Dopływ z jeziora Dubie.

Jeziora

Obwód rybacki nie uległ zmianie.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Ostrowiec.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów rzeki Brzeźnicka
Węgorza, w rzeczywistości istnieje
tylko jeden taki dopływ w
obwodzie.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Ostrowiec i Bucież
Duży. Wykreślono omyłkowo
użyte określenie „Struga” w nazwie
cieku i zastąpiono nazwą:
‘Brzeźnicka Węgorza”.

Z obwodu wykluczono Jezioro
Wierzno uznane za wody stojące.
Jezioro Wierzno stanowi działkę
ewidencyjną nr 1 obręb 0040Woliczno oznaczoną symbolem
wsr – grunty pod stawami będącą
własnością osób prywatnych.
Ponadto podczas konsultacji z
instytucjami regionu ustalono, iż
koryto Brzeźniczki Węgorzy
zostało przełożone, tym samym
jezior nie ma charakteru wody
płynącej.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Bucierz Duży.
W opisie obwodu sprecyzowano
nazwę dopływu z Jeziora Dubie.

Jezioro
Wierzno
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Na rzece Krzyworzeka (Dopływ
spod Ziemska) w tym obwodzie
zlokalizowany jest zbiornik
wodny na Łąkach Studnickich w
rejonie miejscowości Ziemsko,
gm. Drawsko Pomorskie,
wykonany do celów innych niż
hodowla ryb – wody tego
zbiornika nie podlegają
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Brzeźniak.
Sprecyzowano nazwę dopływu
rzeki Brzeźnicka Węgorza oraz dla
poprawienia czytelności granic
obwodu dodano, iż granicę na rzece
Brzeźnicka Węgorza wyznacza oś
jazu młyna, a nie sam młyn.
Poprzedni zapis nie był
jednoznaczny.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów rzeki Brzeźnicka
Węgorza w tym obwodzie, w
rzeczywistości istnieje tylko jeden
taki dopływ Jeziora Brzeźniak,
przez które przepływa ww. rzeka.
Jezioro Nowe Zajezierze – po
ponownej analizie hydrologicznej
wydzielono z obwodu i
ustanowiono nowy samodzielny
obwód rybacki Jeziora Nowe
Zajezierze na rzece Łożnica - nr 1. Podział uzasadniony
hydrologicznie – Jezioro Nowe
Zajezierze znajduje się w zlewni
rzeki Łoźnicy, nie zaś zlewni rzeki
Brzeźnicka Węgorza.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Mielinek.
Sprecyzowano nazwę dopływu
łączącego to jezioro z Jeziorem
Ostrowiec. Poprzedni zapis mógł
sugerować drugą nazwę Jeziora
Ostrowiec.

13
Jezioro Dubie (Ginawskie) - po
ponownej analizie charakteru jego
wód - uznano za wody płynące,
nie podlega wykluczeniu z
obwodu.

3

4

III.2.23.

6.

6. Obwód rybacki jeziora Brzeźniak
na rzece Brzeźnicka Węgorza - nr - 6
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Brzeźniak (Brzeźno), jeziora
Żabice, jeziora Dubie (Ginawskie),
jeziora Nowe Zajezierze;
2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na
odcinku od połączenia z dopływem z
jeziora Dubie do młyna w
miejscowości Węgorsko, wraz z
wodami jej dopływów.

6. 23. Obwód rybacki Jeziora
Brzeźniak (Brzeźno, Brzeźnia) na
rzece Brzeźnicka Węgorza - nr – 6 5
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Brzeźniak (Brzeźno,
Brzeźnia) wraz z wodami jego
dopływu, Jeziora Żabice, Jeziora Dubie
(Ginawskie), Jeziora Nowe Zajezierze,
wraz z wodami ich dopływów;
2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na
odcinku od połączenia z dopływem
ciekiem Dopływ z jeziora Dubie do osi
jazu młyna w miejscowości Węgorsko,
wraz z wodami jej dopływów.

III.2.24.

4.

4. Obwód rybacki jeziora Mielinek
na rzece Brzeźnicka Węgorza - nr - 4
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Mielinek (Mieliniec, Kolk) wraz z
wodami dopływu łączącego
wymienione jezioro z jeziorem
Ostrowiec (Mnica).

7.

7. Obwód rybacki jeziora Wiewiecko
na rzece Brzeźnicka Węgorza - nr - 7
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Ginawskie Małe i jeziora Wiewiecko
wraz z wodami dopływu łączącego
wymienione jeziora z jeziorem Dubie.

4. 24. Obwód rybacki Jeziora
Mielinek (Mieliniec, Kolk) na rzece
Mnica Brzeźnicka Węgorza - nr – 4
1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Mielinek (Mieliniec, Kolk) wraz z
wodami dopływu rzeki Mnica
łączącego to jezioro z Jeziorem
Ostrowiec (Mnica) (Ziemsko).
Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Wiewiecko na rzece
Brzeźnicka Węgorza - nr - 7

Jeziora

Jezioro
Ginawskie
Małe oraz
Jezioro
Wiewiecko

Dopływ
łączący
wymienione
jeziora z
jeziorem
Dubie

88

Zniesienie obwodu wynika z faktu
uznania wód Jezior: Ginawskie
Małe oraz Wiewiecko za wody
stojące.
Jezioro Ginawskie Małe wchodzi w
skład działki ewidencyjnej nr 19 w
obrębie Węgorzyno obszar
wiejski.Grunt pokryty wodą na tej
działce oznaczono symbolami n –
nieużytek oraz w części ws – woda
stojąca.
Jezioro Wiewiecko natomiast
stanowi działkę ewidencyjną 133/7
w obrębie Węgorzyno obszar
wiejski - oznaczoną symboem ws –
woda stojąca.
Wskazany dopływ łączący
wymienione jeziora z Jeziorem
Dubie stanowi rów melioracji
szczegółowej.

Jezioro Mielinek (Mieliniec,
Kolk) - po ponownej analizie
charakteru jego wód - uznano za
wody płynące, nie podlega
wykluczeniu z obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.2.25.

III.2.26.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

8.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Rogowe oraz cieku
łączącego to jezioro z ciekiem
Dopływ spod Rogówka, z uwagi na
zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior.
Jezioro Rogówko wchodzi w skład
działki ewidencyjnej nr 169/1,
obręb ewidencyjny Rogówko – we
własności Nadleśnictwa Łobez.
Jezioro Rogowe natomiast, stanowi
działkę ewidencyjną nr 100, obręb
ewidencyjny Rogówko i pozostaje
wolne od dzierżawy.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę cieku łączącego Jezioro
Rogówko z rzeką Brzeźnicka
Węgorza.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Rogówko na cieku Dopływ
spod Rogówka uchodzącym do
rzeki Brzeźnicka Węgorza - nr – 1 poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Rogowe oraz cieku
łączącego to jezioro z ciekiem
Dopływ spod Rogówka, z uwagi na
zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior.
Jezioro Rogówko wchodzi w skład
działki ewidencyjnej nr 169/1,
obręb ewidencyjny Rogówko – we
własności Nadleśnictwa Łobez.
Jezioro Rogowe natomiast, stanowi
działkę ewidencyjną nr 100, obręb
ewidencyjny Rogówko i pozostaje
wolne od dzierżawy.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.

13

3

4

8. Obwód rybacki jeziora Rogowe na
rzece Brzeźnicka Węgorza - nr - 8
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Rogówko i jeziora Rogowe wraz z
wodami kanału łączącego te jeziora z
rzeką Brzeźnicka Węgorza.

8. 25. Obwód rybacki Jeziora
Rogówko Rogowe na cieku Dopływ
spod Rogówka uchodzącym do rzeki
rzece Brzeźnicka Węgorza - nr – 8 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Rogówko wraz z wodami cieku
Dopływ spod Rogówka łączącego to
jezioro z rzeką Brzeźnicka Węgorza;
2) Jeziora Rogowe wraz z wodami
kanału łączącego te jeziora to jezioro z
ciekiem Dopływ spod Rogówka.

Brak

26. Obwód rybacki Jeziora Rogowe
na cieku bez nazwy uchodzącym do
cieku Dopływ spod Rogówka – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Rogowe wraz z wodami cieku
łączącego to jezioro z ciekiem Dopływ
spod Rogówka.

Jeziora

89

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.2.27.

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Aktualnie Jezioro Kocianowo
stanowi działkę ewidencyjną numer
370, oręb Bonin – oznaczoną
symbolem wp – woda płynąca.
Zgodnie z art. 14 a ustawy Prawo
wodne - grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws. Wobec zapisów ww. art. 14 a do czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa –
jeziora te pozostaną objęte
obwodami rybackimi.
Konieczność zniesienia obwodu
rybackiego wynika z faktu, iż po
analizie mapy MPHP oraz
ewidencji wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie Jezioro Bonin – uznane
zostało za wodę stojącą.
Potwierdzają to zapisy ewidencji
gruntów wg których Jezioro Bonin
położone jest na działce
ewidencyjnej nr 91, obręb
ewidencyjny Bonin, oznaczonej
symbolem ws – woda stojąca.
Kanał łączący Jezioro Bonin z
rzeką Brzeźnicka Węgorza stanowi
rów melioracji szczegółowej.

13

3

4

9.

9. Obwód rybacki jeziora
Kocianowo na rzece Brzeźnicka
Węgorza - nr - 9
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Kocianowo wraz z wodami cieku
łączącego to jezioro z jeziorem Bonin.

9. 27 Obwód rybacki Jeziora
Kocianowo w zlewni rzeki na rzece
Brzeźnicka Węgorza - nr – 6
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Kocianowo wraz z wodami jego
dopływu. cieku łączącego to jezioro z
jeziorem Bonin.

10.

10. Obwód rybacki jeziora Bonin na
rzece Brzeźnicka Węgorza - nr - 10
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Bonin wraz z wodami kanału
łączącego jezioro Bonin z rzeką
Brzeźnicka Węgorza.

Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Bonin na rzece Brzeźnicka
Węgorza - nr - 10

Jeziora

Jezioro
Bonin

Kanał
łączący
Jezioro
Bonin z
rzeką
Brzeźnicka
Węgorza
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.2.28.

III.2.29.

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność zniesienia obwodu
wynika z faktu, iż na wodach
Kanału Bonin zlokalizowany jest
czynny obiekt stawowy w rejonie
miejscowości Bonin, gm. Łobez.
Obiekt posiada obowiązujące
pozwolenie wodnoprawne podlega wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
Ponadto na Kanale Bonin znajdują
się stawy przepływowe
„Kołdromb” w rejonie
miejscowości Łobez; nieczynne,
bez aktualnego pozwolenia
wodnoprawnego – wody w tych
stawach nie mogą zostać
wykluczone z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym. Natomiast
jeden z elementów tych stawów
stanowi Jezioro Dybrzno – błędnie
wskazane w zmienianym
rozporządzeniu. Jezioro Dybrzno w
rzeczywistości stanowią ww.
stawy, które aktualnie są osuszone i
nie zwierają wody.
Pozostawienie samodzielnego
obwodu jedynie na Kanale Bonin
jest nieuzasadnione z punktu
widzenia prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej, stąd Kanał
Bonin włączony został do obwodu
rybackiego Jeziora Lisowo
(zbiornika zaporowego Likowo) na
rzece Rega - nr – 14.
W opisie obwodu
sprecyzowanonazwę kanału
łączącego Jezioro Helka z rzeką
Rega.

13

3

4

10.

10. Obwód rybacki jeziora Dybrzno
na rzece Rega - nr - 10
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Dybrzno (Miejskie) wraz z wodami
kanału łączącego to jezioro z rzeką
Rega.

Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Dybrzno na rzece Rega - nr 10

11.

11. Obwód rybacki jeziora Helka na
rzece Rega - nr - 11
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Helka wraz z wodami kanału
łączącego to jezioro z rzeką Rega.

XII.5.

XII.5. Rzeka Mielnica

1.

1. Obwód rybacki jeziora Głębokie
na rzece Mielnica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Głębokie, jeziora Biały Zdrój
(Strzemiele);
2) cieku Mielnica na całej jego
długości.

11. 28. Obwód rybacki Jeziora Helka
na cieku Dopływ z Zachełmia
uchodzącym do rzeki rzece Rega - nr
– 11 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Helka wraz z wodami kanału cieku
Dopływ z Zachełmia łączącego to
jezioro z rzeką Rega.
XII.5. Rzeka Mielnica Kanał
Radowo-Strzemiele (Dopływ ze
Strzemiela, Rzeka Mielnica )
1. 29. Obwód rybacki Jeziora
Głębokie na Kanale RadowoStrzemiele (Dopływ ze Strzemiela,
rzeka Mielnica) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Głębokie, Jeziora Biały
Zdrój (Strzemiele);
2) rzeki Mielnica Kanału RadowoStrzemiele (Dopływu ze Strzemiela,
rzeka Mielnica) na całej jej długości.

Jeziora

Wprowadzono korektę opisu
nazewnictwa cieku
przepływającego przez jeziora
obwodu zgodnie z ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie oraz mapy MPHP.
W związku z faktem, iż nazwa
cieku – rzeka Mielnica – jest nazwą
ogólnie znaną i powszechnie
używaną pozostawioną ją jako
alternatywną.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

5

6

7

8

9

10

11

3

4

III.2.30.

12.

12. Obwód rybacki jeziora Karwowo
na rzece Rega - nr - 12
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Karwowo wraz z wodami kanału
łączącego to jezioro z rzeką Rega.

III.2.31.

XII.6.
1.

XII.6. Rzeka Piaskowa
1. Obwód rybacki jeziora Piaski na
rzece Piaskowa - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Piaski oraz wody cieku Piaskowa na
całej jego długości, wraz z wodami
jego dopływu.

12. 30. Obwód rybacki Jeziora
Karwowo na cieku Dopływ z jeziora
Karwowo uchodzącym do rzeki
rzece Rega - nr – 12 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Karwowo wraz z wodami kanału cieku
Dopływ z jeziora Karwowo łączącego
to jezioro z rzeką Rega.
XII.6. Rzeka Piaskowa
1. 31. Obwód rybacki Jeziora Piaski
na rzece Piaskowa - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Piaski oraz wody cieku rzeki Piaskowa
na odcinku 50 m od jej wypływu z
Jeziora Piaski. całej jej długości, wraz
z wodami jej dopływów.

III.2.32.

III.2.33.

III.2.34.

Brak

XII.7.
1.

2.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Jeziora

Stawy
przepływowe
w rejonie
miejscowości
Maliniec, gm.
Radowo
Małe

32. Obwód rybacki rzeki Piaskowa nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Piaskowa na odcinku 50 m od
wypływu z Jeziora Piaski do jej ujścia
do rzeki Rega, wraz z wodami jej
dopływów – z wyłączeniem wód
obiektu stawowego zlokalizowanego
na rzece Wilkowa w rejonie
miejscowości Maliniec.

XII.7. Rzeka Ukleja
1. Obwód rybacki jeziora Dłusko na
rzece Ukleja - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Dłusko I (Długie) i jeziora Dłusko II
(Długie) wraz z odcinkiem rzeki
Ukleja od źródeł do jeziora Woświn.

XII.7. Rzeka Ukleja
1. 33. Obwód rybacki Jeziora Dłusko
(Długie) na rzece Ukleja - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Dłusko I (Długie) i Jeziora Dłusko II
(Długie) wraz z odcinkiem rzeki
Ukleja od źródeł do Jeziora Woświn –
z wyłączeniem wód obiektu
stawowego zlokalizowanego w rejonie
miejscowości Dłusko.

2. Obwód rybacki jeziora Woświn na
rzece Ukleja - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Woświn wraz z odcinkiem rzeki
Ukleja od jeziora Woświn do jeziora
Mielno.

2. 34. Obwód rybacki Jeziora
Woświn na rzece Ukleja - nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Woświn wraz z odcinkiem rzeki
Ukleja od Jeziora Woświn do Jeziora
Mielno oraz wody Dopływu do jeziora
Woświn.

Stawy
przepływowe
w rejonie
miejscowości
Dłusko, gm.
Węgorzyno
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Uzasadnienie

12
W opisie obwodu sprecyzowano
nazwę kanału łączącego Jezioro
Karwowo z rzeką Rega.

Dokonano podziału obwodu
poprzez wyłączenie z jego granic
rzeki Piaskowa wra z wodami jej
dopływów - z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior (umowy obejmują jedynie
jeziora nie zaś cieki je łączące bądź
do nich dopływające czy
odpływające).
Z obwodu wykluczono wody
czynnego stawu przepływowego
zlokalizowanego na rzece Wilkowa
w rejonie miejscowości Maliniec,
gm. Radowo Małe, który pomimo
braku aktualnego pozwolenia
wodnoprawnego powinien
podlegać wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Piaski na rzece Piaskowa nr – 1, poprzez wyłączenie z jego
granic rzeki Piaskowa wra z
wodami jej dopływów - z uwagi na
zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior (umowy
obejmują jedynie jeziora nie zaś
cieki je łączące bądź do nich
dopływające czy odpływające).
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Dłusko.
Z obwodu wykluczono wody
czynnego obiektu stawowego
(przepływowego) zlokalizowanego
na rzece Ukleja w rejonie
miejscowości Dłusko, gm.
Węgorzyno, który pomimo braku
aktualnego pozwolenia
wodnoprawnego powinien
podlegać wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
Wprowadzono korektę ilości
dopływów do Jeziora Woświn, w
rzeczywistości istnieje dopływ do
Jeziora Woświn.

Uwagi

13

Właściciel stawów w rejonie
miejscowości Maliniec, gm.
Radowo Małe - został pisemnie
upomniany o konieczności
uzyskania nowego pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód.
Na rzece Piaskowa w tym
obwodzie zlokalizowany jest
zbiornik wodny (pomłyński) w
rejonie miejscowości Żerzyno,
gm. Resko, wykonany do celów
innych niż hodowla ryb – wody
tego zbiornika nie podlegają
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.

Jezioro Dłusko - po ponownej
analizie charakteru jego wód uznano za wody płynące, nie
podlega wykluczeniu z obwodu
Właściciel stawów w rejonie
miejscowości Dłusko, gm.
Węgorzyno - został pisemnie
upomniany o konieczności
uzyskania nowego pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

4

5

6

7

8

9

10

11

III.2.35.

3.

3. Obwód rybacki jeziora Okrzeja
na rzece Ukleja - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Okrzeja, jeziora Mielno,
jeziora Sambórz Wielki (Sielsko);
2) rzeki Ukleja na odcinku od jeziora
Mielno do ujścia do niej rzeki
Dobrzenica, wraz z wodami jej
dopływów.

3. 35. Obwód rybacki Jeziora
Okrzeja na rzece Ukleja - nr – 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Okrzeja, Jeziora Mielno,
Jeziora Sambórz Wielki (Sielsko,
Sambórz Duży);
2) rzeki Ukleja na odcinku od Jeziora
Mielno do ujścia do niej rzeki
Dobrzenica, wraz z wodami jej
dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów.

III.2.36.

XII.8.
1.

XII.8. Rzeka Dobrzenica
1. Obwód rybacki jeziora Dobre na
rzece Dobrzenica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Dobre (Tuczno) wraz z wodami cieku
Dobrzenica na całej jego długości.

III.2.37.

XII.9.
1.

XII.9. Rzeka Dobra
1. Obwód rybacki rzeki Dobra - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
bez nazwy na zachód od miejscowości
Dobra wraz z wodami cieku Dobra na
całej jego długości.

III.2.38.

XII.10.
1.

III.2.39.

XII.11.
1.

XII.10. Rzeka Rekowa
1. Obwód rybacki jeziora Łabuń na
rzece Rekowa - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Łabuń orazi rzeki Rekowa na odcinku
od źródeł do ujścia do niej cieku
Dąbrówka, wraz z wodami jej
dopływów.
XII.11. Rzeka Dąbrówka
1. Obwód rybacki jeziora Dąbie na
rzece Dąbrówka - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Dąbie Płn. i jeziora Dąbie (Dębie,
Olenin) wraz z wodami cieku
Dąbrówka na całej jego długości.

XII.8. Rzeka Dobrzenica
1. 36. Obwód rybacki Jeziora Dobre
(Tuczno) na rzece Dobrzenica - nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Dobre (Tuczno) oraz wody cieku rzeki
Dobrzenica na całej jej długości wraz z
wodami jej dopływów.
XII.9. Rzeka Dobra
1. 37. Obwód rybacki Jeziora bez
nazwy na rzece Dobra - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
bez nazwy na zachód od miejscowości
Dobra wraz z wodami cieku Dobra na
całej jego długości oraz wody rzeki
Dobra na całej jej długości wraz z
wodami jej dopływów.
XII.10. Rzeka Rekowa
1. 38. Obwód rybacki Jeziora Łabuń
na rzece Rekowa - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Łabuń oraz rzeki Rekowa na odcinku
od źródeł do ujścia do niej rzeki
Dąbrówka, wraz z wodami jej
dopływów.
XII.11. Rzeka Dąbrówka
1. 39. Obwód rybacki Jeziora Dąbie
Północne na rzece Dąbrówka - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Dąbie Północne i Jeziora Dąbie (Dębie,
Olenin) oraz wody cieku rzeki
Dąbrówka na całej jej długości wraz z
wodami jej dopływu.

III.2.40.

XII.12.
1.

XII.12. Rzeka Gardominka
1. Obwód rybacki Jeziora
Trzygłowskie na rzece Gardominka nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Trzygłowskie I i Jeziora Trzygłowskie
II wraz z wodami cieku Dopływ z
jeziora Trzygłowskiego łączącego te
jeziora z rzeką Gardominka.

XII.13.

XII.13. Rzeka Mołstowa

Jeziora

Uzasadnienie

12
Obwód rybacki nie uległ zmianie.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Sambórz Wielki.

Uwagi

13
Przed przygotowaniem
niniejszego projektu
rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie z 2004 roku
pojawiły się wnioski o włączenie
do tego obwodu niektórych jezior
– między innymi niżej
wymienionego:
Jezioro Sambórz Mały - po
ponownej analizie charakteru wód
tego jeziora uznano za wody
stojące, nie podlega włączeniu do
obwodu.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Dobre.
Wprowadzono ponadto korektę
ilości dopływów do rzeki
Dobrzenia omyłkowo nie
wskazanych w zmienianym
rozporządzeniu.
Tytuł obwodu uzupełniono o
wskazanie Jeziora bez nazwy
wchodzącego w skład obwodu.
Wprowadzono ponadto korektę
ilości dopływów do rzeki Dobra
omyłkowo nie wskazanych w
zmienianym rozporządzeniu.

Jezioro bez nazwy na zachód od
miejscowości Dobra - po
ponownej analizie charakteru jego
wód - uznano za wody płynące,
nie podlega wykluczeniu.

Obwód rybacki nie uległ zmianie.

Kanał Dąbie
oraz Kanał
Dąbie A

XII.12. Rzeka Gardominka
1. 40. Obwód rybacki Jeziora
Trzygłowskie na cieku Dopływ z
jeziora Trzygłowskiego uchodzącym
do rzeki rzece Gardominka - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Trzygłowskie I i Jeziora Trzygłowskie
II wraz z wodami cieku Dopływ z
jeziora Trzygłowskiego łączącego te
jeziora z rzeką Gardominka.
XII.13. Rzeka Mołstowa
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Opis obwodu uzupełniono o
precyzyjne określenie nazwy
Jeziora Północne.
Wprowadzono ponadto korektę
ilości dopływów do rzeki
Dąbrówka zgodnie z ewidencją
wód Zachodniopomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Szczecinie.

Jeziora: Dąbie Północne oraz
Dąbie (Dębie, Olenin) - po
ponownej analizie charakteru ich
wód - uznano za wody płynące,
nie podlegają wykluczeniu z
obwodu.

Obwód rybacki nie uległ zmianie

Jeziora: Trzygłowskie I oraz
Trzygłowskie II - po ponownej
analizie charakteru ich wód uznano za wody płynące, nie
podlegają wykluczeniu z obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

3

4

1.

1. Obwód rybacki jeziora Dobrzyca
na rzece Mołstowa - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Dobrzyca wraz z wodami cieku
łączącego to jezioro z rzeką Mołstowa.

Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Dobrzyca na rzece Mołstowa
- nr - 1

III.2.41.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Popiel na
rzece Mołstowa - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Popiel (Studnica) wraz z wodami cieku
łączącego to jezioro z rzeką Mołstowa.

III.2.42.

3.

3. Obwód rybacki jeziora Starnin na
rzece Mołstowa - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Starnin wraz z wodami cieku
łączącego to jezioro z rzeką Mołstowa.

III.3.1.

XIII.2.
1.

XIII.2. Jezioro Resko Przymorskie
1. Obwód rybacki jeziora Resko
Przymorskie - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Resko Przymorskie wraz z wodami
cieków uchodzących do tego jeziora,
oraz kanałem (odcinkiem rzeki
Błotnica) łączącym jezioro Resko z
morzem.

III.3.2.

XIII.3.
2.

XIII.3. Rzeka Dębosznica
2. Obwód rybacki rzeki Dębosznica nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Dębosznica na odcinku od źródeł do
ujścia do jeziora Resko Przymorskie,
wraz z wodami jej dopływów.

2. 41. Obwód rybacki Jeziora Popiel
(Studnia, Zofianka) na cieku bez
nazwy uchodzącycm do rzeki na
rzece Mołstowa - nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Popiel (Studnia, Zofianka) wraz z
wodami cieku łączącego to jezioro z
rzeką Mołstowa.
3. 42. Obwód rybacki Jeziora
Starnin na cieku Dopływ spod
Starnina uchodzącym do rzeki na
rzece Mołstowa - nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Starnin wraz z wodami cieku
łączącego to jezioro z rzeką Mołstowa
Dopływ spod Starnina na całej jego
długości.
III.3. DORZECZE PRZYMORZE
OD RZEKI REGA DO RZEKI
PARSĘTA
XIII.2. Jezioro Resko Przymorskie
1. Obwód rybacki Jeziora Resko
Przymorskie (Resko) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Resko Przymorskie (Resko) wraz z
wodami cieków uchodzących do tego
jeziora nie stanowiących oddzielnych
obwodów. oraz kanałem (odcinkiem
rzeki Błotnica) łączącym Jezioro
Resko z morzem.
Granicę obwodu stanowi granica
między śródlądowymi wodami
powierzchniowymi, a morskimi
wodami wewnętrznymi i wodami
morza terytorialnego na Kanale
łączącym Jezioro Resko Przymorskie
(Resko) z Morzem Bałtyckim.
XIII.3. Rzeka Dębosznica
2. Obwód rybacki rzeki Dębosznica nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Dębosznica na odcinku od źródeł do
ujścia do Jeziora Resko Przymorskie
(Resko) , wraz z wodami jej dopływów.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Wykluczane

Dodawane

5

6

Jezioro
Dobrzyca

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

7

8

9

10

11

Ciek
łączący
Jezioro z
rzeką
Mołstowa

Uzasadnienie

12
Zniesienie obwodu wynika z faktu
uznania wód Jeziora Dobrzyca za
wody stojące.
Jezioro Dobrzyca stanowi działkę
ewidencyjną nr 161/3 w obrębie
Resko obszar wiejski – oznaczoną
symbolem ws – woda stojąca.
Ponadto jezioro to stanowi mienie
Gminy Resko.
Wskazany dopływ łączący
wymienione jezioro z rzeką
Mołstowa stanowi rów melioracji
szczegółowej.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Popiel.

Opis obwodu uzupełniono o nazwę
cieku łączącego Jezioro Starnin z
rzeką Mołstowa.

Kanał
łączący
jezioro
Resko
Przymorskie
z morzem

Wykluczenie kanału łączącego
Jezioro Resko Przymorskie z
morzem wynika z przebiegu
granicy między śródlądowymi
wodami powierzchniowymi, a
morskimi wodami wewnętrznymi i
wodami morza terytorialnego.
Kanał ten stanowi morskie wody
wewnętrzne.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Resko Przymorskie.

Obwód rybacki nie uległ zmianie.
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Uwagi

13

Jezioro Popiel (Studnia, Zofianka)
- po ponownej analizie charakteru
jego wód - uznano za wody
płynące, nie podlega wykluczeniu

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Aktualnie Jezioro Trzynik Duży
stanowi działkę ewidencyjną nr 270
w obrębie 0061-Trzynik –
oznaczoną symbolem wp – woda
płynąca.
Zgodnie z art. 14 a ustawy Prawo
wodne - grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws. Wobec zapisów ww. art. 14 a do czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa –
jeziora te pozostaną objęte
obwodami rybackimi.

13

3

4

III.3.3.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Trzynik na
rzece Dębosznica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Trzynik Duży (Duże) wraz z kanałem
łączącym jezioro Trzynik z rzeką
Dębosznica.

1. 3. Obwód rybacki Jeziora Trzynik
Duży (Duże) na cieku bez nazwy
uchodzącym do rzeki rzece
Dębosznica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Trzynik Duży (Duże) wraz z wodami
cieku bez nazwy łączącego kanałem
łączącym Jezioro Trzynik z rzeką
Dębosznica.

III.3.4.

XIII.4.
2.

XIII.4. Rzeka Błotnica
2. Obwód rybacki jeziora Kamienica
na rzece Błotnica - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Kamienica (Kamnica);
2) rzeki Błotnica na odcinku 50
metrów od wypływu z jeziora
Kamienica.

III.3.5.

3.

3. Obwód rybacki rzeki Błotnica - nr
-3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Błotnica na odcinku od linii
prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 50 metrów
od wypływu z jeziora Kamnica do
ujścia do jeziora Resko Przymorskie,
wraz z wodami jej dopływów.

III.3.6.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Pławęcino
na rzece Błotnica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Pławęcino wraz z kanałem łączącym
jezioro Pławęcino z rzeką Błotnica.

XIII.4. Rzeka Błotnica
2. 4. Obwód rybacki Jeziora
Kamienica (Kamnica) na rzece
Błotnica - nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Kamienica (Kamnica) wraz z wodami
rzeki Błotnica na odcinku
50 metrów od wypływu z Jeziora
Kamienica (Kamnica).
3. 5. Obwód rybacki rzeki Błotnica nr – 3 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Błotnica na odcinku od linii
prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty jej brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z Jeziora
Kamienica (Kamnica) do ujścia do
Jeziora Resko Przymorskie (Resko),
wraz z wodami jej dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów.
1. 6. Obwód rybacki Jeziora
Pławęcino (Pławęcińskie) na cieku
bez nazwy uchodzącym do rzeki
rzece Błotnica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Pławęcino (Pławęcińskie) wraz z
kanałem łączącym Jezioro Pławęcin
wodami kanału cieku bez nazwy
łączącego to jezioro z rzeką Błotnica.

Jeziora

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Kamienica.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Kamienica.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Pławęcino.
Wprowadzono ponadto stylistyczną
korektę opisu.

95

Jezioro Pławęcino - po ponownej
analizie charakteru jego wód uznano za wody płynące, nie
podlega wykluczeniu z obwodu

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.3.7.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

3

4.

Brak

XIV.

XIV. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA
RZEKI PARSĘTA
XIV.1. Rzeka Parsęta

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

4

5

7. Obwód rybacki Jeziora Gościno
na cieku Dopływ z jeziora Gościno
uchodzącym do rzeki Błotnica – nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Gościno wraz z wodami cieku Dopływ
z jeziora Gościno na
odcinku 50 metrów od wypływu z
Jeziora Gościno.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z
analizy map (w szczególności mapy
MPHP). Z Jeziora Gościno
wypływa ciek naturalny Dopływ z
jeziora Gościno, stąd należy uznać
wody tego jeziora za płynące, co
potwierdzają zapisy ewidencji
gruntów, wg których Jezioro
Gościno położone jest na działce
ewidencyjnej nr 281/3, obręb
ewidencyjny Gościno – oznaczonej
symbolem wp – woda płynąca.
Dopływ z jeziora Gościno
natomiast stanowi część obwodu
rybackiego rzeki Błotnica - nr – 3
jako dopływ rzeki Błotnica.

13

Jezioro
Gościno

III.4. DORZECZE RZEKI PARSĘTA

XIV.1.

XIV. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA
RZEKI PARSĘTA
XIV.1. Rzeka Parsęta
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.4.1.

2

4.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

3

4

5

6

7

8

4. Obwód rybacki rzeki Parsęta - nr
-4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Parsęta na odcinku od źródeł
do jej ujścia do Morza Bałtyckiego,
wraz z wodami jej dopływów;
2) wszystkich starorzeczy oraz
zbiorników wodnych trwale lub
okresowo połączonych z głównym
nurtem rzeki Parsęta.
Granice między śródlądowymi wodami
powierzchniowymi a morskimi
wodami wewnętrznymi i wodami
morza terytorialnego na rzece Parsęta
wyznacza linia biegnąca wzdłuż
północno-zachodniej krawędzi mostu
kolejowego w miejscowości Kołobrzeg
i łącząca punkty graniczne 77 i 78; na
Kanale Drzewnym - linia łącząca
punkty graniczne 67 i 68, biegnąca w
odległości 8,0 m na północny zachód
od krawędzi mostu dla pieszych przy
ulicy Solnej w miejscowości
Kołobrzeg.

4. 1. Obwód rybacki rzeki Parsęta nr – 4 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Parsęta na odcinku od źródeł
do granicy wód śródlądowych z
morskimi wodami wewnętrznymi jej
ujścia do Morza Bałtyckiego, wraz z
wodami jej dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów –
z wyłączeniem wód obiektów
stawowych zlokalizowanych: na rzece
Brzeźniczka w rejonie miejscowości
Doble, na rzece Pokrzywnica w rejonie
miejscowości Zagrody, na rzece
Wogra w rejonie miejscowości
Gaworkowo oraz na rzece Bagienica
w rejonie miejscowości Warnino, a
także z wyłączeniem wód zbiornika
wodnego zlokalizowanego na rzece
Gęsia w rejonie miejscowości Bądki i
Trzemno;
2) wszystkich starorzeczy oraz
zbiorników wodnych trwale lub
okresowo ciągle bądź okresowo
naturalnie połączonych z głównym
nurtem rzeki Parsęta.
Granice między śródlądowymi wodami
powierzchniowymi a morskimi
wodami wewnętrznymi i wodami
morza terytorialnego na rzece Parsęta
wyznacza linia biegnąca wzdłuż
północno-zachodniej krawędzi mostu
kolejowego w miejscowości Kołobrzeg
i łącząca punkty graniczne 77 i 78; na
Kanale Drzewnym - linia łącząca
punkty graniczne 67 i 68, biegnąca w
odległości 8,0 m na północny zachód
od krawędzi mostu dla pieszych przy
ulicy Solnej w miejscowości
Kołobrzeg.

Jeziora

97

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

9

10

11

Trzy obiekty
stawowe w
rejonie
miejscowości
Gaworkowo,
gm. Połczyn
Zdrój;
jeden staw
przepływowy
w rejonie
miejscowości
Doble, gm.
Tychowo;
jeden obiekt
stawowy w
rejonie
miejscowości
Zagrody, gm.
Sławoborze;
jeden obiekt
stawowy w
rejonie
miejscowości
Warnino, gm.
Tychowo

Zbiornik
wodny w
rejonie
miejscowości
Bądki i
Trzemno,
gm. Barwice

Stawy
rybne

Uzasadnienie

Uwagi

12

13

Z obwodu wykluczono wody pięciu
czynnych obiektów stawowych
(przepływowych) zlokalizowanych:
na rzece Brzeźniczka w rejonie
miejscowości Doble, gm. Tychowo
(staw nr 5), na rzece Pokrzywnica w
rejonie miejscowości Zagrody, gm.
Sławoborze, na rzece Wogra w
rejonie miejscowości Gaworkowo,
gm. Połczyn Zdrój i planowanego
obiektu stawowego na rzece
Bagieninca w rejonie miejscowości
Warnino, gm. Tychowo oraz wody
zbiornika wodnego zlokalizowanego
na rzece Gęsia w rejonie
miejscowości Bądki i Trzemno, gm.
Barwice, wykonanego do celów
hodowlano - rybackich. Spośród ww.
tylko użytkownicy trzech obiektów w
rejonie miejscowości Gaworkowo,
gm. Połczyn Zdrój nie posiadają
aktualnych pozwoleń
wodnoprawnych. Uznano jednak, że
wszystkie ww. obiekty powinny
podlegać wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.

Właściciele stawów w rejonie
miejscowości Gaworkowo - zostali
pisemnie upomnieni o konieczności
uzyskania nowego pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód.
W rejonie obwodu zidentyfikowano
dwa inne obiekty stawowe
(przepływowe) zlokalizowane na
cieku Dopływ z Krzycka w rejonie
miejscowości Sidłowo, gm.
Sławoborze oraz na cieku Dopływ
spod Zajączkowa w rejonie
miejscowości Zajączkowo, gm.
Połczyn Zdrój. Podano
nazewnictwo cieków wg mapy
MPHP. Cieki te jednak nie
wchodzą w skład tego obwodu
rybackiego gdyż stanowią rowy
melioracji szczegółowej.
W rejonie obwodu występuje
ponadto jeden przeciwpożarowy
zbiornik wodny zlokalizowany na
cieku Dopływ spod Nosibądów w
rejonie miejscowości Nosibądy, gm.
Grzmiąca oraz jedenaście
zbiorników wodnych
zlokalizowanych na ciekach Bliska
Struga i Karsina w rejonie
miejscowości Kocury, gm. Połczyn
Zdrój, wykonanych w większości
do ekstensywnej hodowli ryb. Ww.
cieki wskazane wg mapy MPHP
jako dopływy rzeki Dębnicy, w
rzeczywistości stanowią rowy
melioracji szczegółowej - nie
wchodzące w skład tego obwodu
rybackiego. W związku z
powyższym ww. zbiorniki wodne i
stawy rybne nie mogą podlegać
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
Analizie poddano również położony
na rzece Wogra zbiornik retencyjny
„Połczyn Zdrój”, którego głównym
przeznaczeniem jest ochrona
przeciwpowodziowa. W
pozwoleniu wodnoprawnym na jego
wykonanie wskazano dodatkowo
wykorzystanie energetyczne,
rekreacyjne i rybackie. W
przypadku tego zbiornika mogłaby
zachodzić możliwość prawna
wykluczenia jego wód z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym, z uwagi
jednak na fakt, że zbiornik ten
rybacko wykorzystywany jest przez
tego samego użytkownika
rybackiego całego obwodu –
zrezygnowano z takiego
wykluczenia.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Kiełpino.
Opis obwodu uzupełniono ponadto
o nazwę cieku łączącego Jezioro
Kiełpino z rzeką Gęsia.

13

3

4

III.4.2.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Kiełpino
na rzece Parsęta - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Kiełpino (Koknia) wraz z wodami
dopływu łączącego jezioro Kiełpino z
rzeką Gęsia.

III.4.3.

XIV.2.
1.

XIV.2. Rzeka Perznica
1. Obwód rybacki jeziora Wielatowo
na rzece Perznica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Trzebiechowo (Lutowo),
jeziora Jeziorki (Trzebiechówko),
jeziora Wielatowo (Brzeźno);
2) rzeki Perznica na odcinku od źródeł
do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z jeziora
Trzebiechowo.

1. 2. Obwód rybacki Jeziora
Kiełpino (Koknia) na cieku Dopływ z
jeziora Kiełpino uchodzącym do
rzeki Gęsia rzece Parsęta - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Kiełpino (Koknia) wraz z wodami
dopływu cieku Dopływ z jeziora
Kiełpino łączącego Jezioro Kiełpino z
rzeką Gęsia.
XIV.2. Rzeka Perznica
1. 3. Obwód rybacki Jeziora
Wielatowo (Brzeźno) na rzece
Perznica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trzebiechowo (Lutowo),
Jeziora Jeziorki (Trzebiechówko),
Jeziora Wielatowo (Brzeźno);
2) rzeki Perznica na odcinku od źródeł
do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z Jeziora
Trzebiechowo (Lutowo).

Jeziora

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Wielatowo oraz
Trzebiechowo.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Jeziorki (Trzebiechówko).

98

Jeziora: Trzebiechowo
(Lutowo)oraz Wielatowo
(Brzeźno)- po ponownej analizie
charakteru ich wód - uznano za
wody płynące, nie podlegają
wykluczeniu z obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

III.4.4.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Wielatowo (Brzeźno) na
rzece Perznica - nr – 1, poprzez
wykluczenie z niego Jeziora
Jeziorki (Trzebiechówko).
Aktualnie Jeziorki
(Trzebiechówko) stanowi działkę
ewidencyjną nr 20 w obrębie
ewidencyjnym 0035-Trzebiechowo
– oznaczoną symbolem wp – woda
płynąca.
Zgodnie z art. 14 a Prawa wodnego
- grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws. Wobec zapisów ww. art. 14 a do czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa –
jeziora te pozostaną objęte
obwodami rybackimi.
Natomiast ustanowienie
samodzielnego obwodu
podyktowane jest względami
technicznymi i praktycznymi – w
przypadku zmiany zapisów
ewidencji gruntów nastąpi zmiana
jedynie w zakresie niniejszego
obwodu.

13

Jeziora

4. Obwód rybacki Jeziora Jeziorki
(Trzebiechówko) na cieku bez nazwy
uchodzącym do Jeziora
Trzebiechowo (Lutowo) – nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Jeziorki (Trzebiechówko) wraz z
wodami cieku bez nazwy uchodzącego
do Jeziora Trzebiechowo (Lutowo).
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Aktualnie Jezioro Kople (Szmalc)
stanowi działkę ewidencyjną nr 367
w obrębie 0034-Brzeźno –
oznaczoną symbolem wp – woda
płynąca.
Zgodnie z art. 14 a Prawa wodnego
- grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws. Wobec zapisów ww. art. 14 a do czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa –
jeziora te pozostaną objęte
obwodami rybackimi.
Aktualnie Jezioro Martwe stanowi
działkę ewidencyjną nr 368 w
obrębie 0034-Brzeźno – oznaczoną
symbolem wp – woda płynąca.
Zgodnie z art. 14 a Prawa wodnego
- grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu
Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, zaś
przejście gruntów pokrytych
powierzchniowymi wodami
płynącymi do tego zasobu oraz ich
wykreślenie z tego zasobu
stwierdza, w drodze decyzji –
właściwy starosta.
W trakcie weryfikacji wód jezior
objętych obwodami rybackimi
zgłoszono zastrzeżenia odnośnie
zasadności objęcia obwodem
rybackim ww. jezior twierdząc, że
ich wody powinny mieć oznaczenie
Ws. Wobec zapisów ww. art. 14 a do czasu wydania decyzji
wykreślającej ww. jeziora z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa –
jeziora te pozostaną objęte
obwodami rybackimi.

13

3

4

III.4.5.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Kople na
rzece Perznica - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Kople (Szmałc) wraz z wodami kanału
łączącego to jezioro z jeziorem
Trzebiechowo.

2. 5. Obwód rybacki Jeziora Kople
(Szmałc) na cieku bez nazwy
uchodzącym do Jeziora Jeziorki
(Trzebiechówko) rzece Perznica - nr
–21
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Kople (Szmałc) wraz z wodami cieku
bez nazwy kanału łączącego to jezioro
z Jeziorem Jeziorki (Trzebiechówko).

III.4.6.

3.

3. Obwód rybacki jeziora Martwe na
rzece Perznica - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Martwe wraz z kanałem odpływowym
do jeziora Kople.

3. 6. Obwód rybacki Jeziora Martwe
na cieku bez nazwy uchodzącym do
Jeziora Kople (Szmałc) rzece
Perznica - nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Martwe wraz z wodami cieku bez
nazwy kanałem odpływowym do
łączącego to jezioro z Jeziorem jeziora
Kople (Szmałc).

XIV.3.

XIV.3. Rzeka Łozica

XIV.3. Rzeka Łozica

Jeziora

100

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

1. Obwód rybacki jeziora Łozice na
rzece Łozica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Łozice (Łozica);
2) cieku Łozica na odcinku od źródeł
do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z jeziora Łozice.

4.

4. Obwód rybacki jeziora Baczynko
na rzece Perznica - nr - 4
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Baczynko i jeziora Baczyno wraz z
kanałami łączącymi te jeziora z rzeką
Łozica i rzeką Perznica.

III.4.8.

XIV.4.
1.

XIV.4. Rzeka Dębnica
1. Obwód rybacki jeziora Kolbackie
na rzece Dębnica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Kolbackie (Kołbackie) wraz
z ciekami wpadającymi do tego
jeziora;
2) rzeki Dębnica na odcinku od źródeł
do jeziora Dębno.

XIV.4. Rzeka Dębnica
1. 8. Obwód rybacki Jeziora
Kolbackie (Kołbackie, Północne,
Południowe) na rzece Dębnica - nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Kolbackie (Kołbackie,
Północne, Południowe);
2) rzeki Dębnica na odcinku od źródeł
do Jeziora Dębno (Damskie).

III.4.9.

2.

III.4.10.

3.

2. Obwód rybacki jeziora Dębno na
rzece Dębnica - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Koprzywno (Dębica,
Librazyń), jeziora Dębno (Damskie);
2) rzeki Dębnica na odcinku od jeziora
Dębno do jeziora Luboradz.
3. Obwód rybacki jeziora Luboradz
na rzece Dębnica - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)jeziora Luboradz;
2)rzeki Dębnica na odcinku od jeziora
Luboradz do ujścia do niej rzeki
Lubiatówka.

2. 9. Obwód rybacki Jeziora Dębno
(Damskie) na rzece Dębnica - nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Koprzywno (Dębica,
Librazyń), Jeziora Dębno (Damskie);
2) rzeki Dębnica na odcinku od Jeziora
Dębno (Damskie) do Jeziora Luboradz.
3. 10. Obwód rybacki Jeziora
Luboradz na rzece Dębnica - nr – 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Luboradz;
2) rzeki Dębnica na odcinku od Jeziora
Luboradz do ujścia do niej rzeki
Lubiatówka.

III.4.7.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

1. 7. Obwód rybacki Jeziora Łozice
(Łozica) na rzece Łozica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Łozice (Łozica);
2) cieku rzeki Łozica na odcinku od
źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z Jeziora Łozice
(Łozica).
Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Baczynko na rzece Perznica
- nr – 4

Jeziora

Jezioro
Baczyno
oraz Jezioro
Baczynko

Kanały
łączące te
jeziora z
rzeką
Łozica i
rzeką
Perznica

Uzasadnienie

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Łozice.

Zniesienie obwodu wynika z faktu
uznania wód Jezior Baczyno oraz
Baczynko za wody stojące.
Jeziora Baczyno oraz Baczynko
wchodzą w skład odpowiednio
działek ewidencyjnych nr 2/2 oraz
4/6 w obrębie 0013-Grzmiąca.
Grunty pokryte wodami na tych
działkach oznaczone symbolem ws
– woda stojąca. Ponadto jeziora te
stanowią mienie Gminy Grzmiąca.
Kanały łączące te jeziora z rzeką
Łozica i rzeką Perznica zgodnie z
ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie - stanowią rowy
melioracji szczegółowej.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Kolbackie oraz
Dębno.
Jezioro Kolbackie stanowi dwa
zbiorniki przedzielone drogą polną.
W zależności od analizowanych
map stosowane są różne
nazewnictwa. Wg. mapy MPHP są
to dwa zbiorniki o nzwach
Kolbackie Północne oraz Kolbackie
Południowe.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Dębno.

Obwód rybacki nie uległ zmianie.
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Uwagi

13

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Dobrowieckie Duże.
Opis obwodu uzupełniono ponadto
o nazwę cieku łączącego Jezioro
Dobrowieckie Duże
(Radoniewieckie, Kołackie) z
rzeką Dębnica.

13

3

4

III.4.11.

4.

4. Obwód rybacki jeziora
Dobrowieckie na rzece Dębnica - nr 4
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Dobrowieckie Duże (Radoniewieckie)
wraz z kanałem odpływowym do rzeki
Dębnica.

III.4.12.

XIV.5.
1.

XIV.5. Rzeka Wogra
1. Obwód rybacki jeziora
Kłokowskie na rzece Wogra - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Kłokowskie (Kłokowo);
2) rzeki Wogra na odcinku od źródeł
do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z jeziora
Kłokowskie.

III.4.13.

XIV.6.
1.

XIV.6. Rzeka Pokrzywnica
1. Obwód rybacki jeziora Lekowo na
rzece Pokrzywnica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Lekowo Duże;
2) rzeki Pokrzywnica na odcinku od
źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z jeziora Lekowo.

2.

2. Obwód rybacki rzeki
Pokrzywnica - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
bez nazwy na północ od jeziora
Bystrzyno Małe wraz z ciekiem
łączącym to jezioro z rzeką
Pokrzywnica.

4. 11. Obwód rybacki Jeziora
Dobrowieckie Duże
(Radoniewieckie, Kołackie) na cieku
Odpust uchodzącym do rzeki rzece
Dębnica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Dobrowieckie Duże (Radoniewieckie,
Kołackie) wraz z kanałem
odpływowym ciekiem Odpust do jego
ujścia do rzeki Dębnica.
XIV.5. Rzeka Wogra
1. 12. Obwód rybacki Jeziora
Kłokowskie (Kłokowo) na rzece
Wogra - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Kłokowskie (Kłokowo),
2) rzeki Wogra na odcinku od źródeł
do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z Jeziora
Kłokowskie (Kłokowo).
XIV.6. Rzeka Pokrzywnica
1. 13. Obwód rybacki Jeziora
Lekowo (Duże) na rzece
Pokrzywnica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Lekowo (Duże);
2) rzeki Pokrzywnica na odcinku od
źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z Jeziora Lekowo
(Duże).
Zniesienie obwodu rybackiego rzeki
Pokrzywnica - nr - 2

XIV.7.

XIV.7. Rzeka Radew

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Jeziora

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Kłokowskie.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Lekowo.

Jezioro bez
nazwy na
północ od
jeziora
Bystrzyno
Małe

Ciek
łączący to
jezioro z
rzeką
Pokrzywnica

XIV.7. Rzeka Radew
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Konieczność zniesienia obwodu
wynika z faktu uznania wód jeziora
bez nazwy na północ od Jeziora
Bystrzyno Małe za wody stojące.
Jezioro bez nazwy na północ od
Jeziora Bystrzyno Małe wchodzi w
skład działki ewidencyjnej nr 92/1
w obrębie 0014-Ciechnowo. Grunty
pokryte wodami na tej działce –
oznaczono symbolem ws – woda
stojąca.
Wskazany ciek łączący to jezioro z
rzeką Pokrzywnica stanowi rów
melioracji szczegółowej.

Jezioro Lekowo Duże – w
wyniku uwag niektórych
instytucji publicznych regionu w
odniesieniu do charakteru wód
tego jeziora – zostało poddane
ponownej ocenie.
Po ponownej analizie charakteru
wód tego jeziora uznano - za
wodę płynącą - nie podlega
wykluczeniu z obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.4.14.

2

1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

3

4

1. Obwód rybacki zalewu
Rosnowskiego na rzece Radew - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Czarne, jeziora Wiejskie,
jeziora Drzewiany I (Mydłowskie),
jeziora Kwiecko (Dolne), jeziora
Kamienne (Górne, Drobno), jeziora
Płociczno (Krębsko), jeziora Szczawno
(Szczawne, Łęczeńsko);
2) zalewu Hajka;
3) zalewu Rosnowski;
4) rzeki Radew na odcinku od źródeł
do ujścia do niej rzeki Chotli (jaz OHP
Bardzlino)
- wraz z wodami ich dopływów;
5) wszystkich starorzeczy oraz
zbiorników wodnych trwale lub
okresowo połączonych z głównym
nurtem rzeki Radew.

1. 14. Obwód rybacki Jeziora
(zbiornika zaporowego) zalewu
Rosnowo na rzece Radew - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Czarne, Jeziora Wiejskie,
Jeziora Drzewiany I (Mydłowskie),
Jeziora Kwiecko (Dolne), Jeziora
Kamienne (Górne, Drobno), Jeziora
Płociczno (Krębsko), Jeziora
Szczawno (Szczawne, Łęczeńsko);
2) Jeziora (zbiornika zaporowego)
zalewu Hajka;
3) Jeziora (zbiornika zaporowego)
zalewu Rosnowo;
4) rzeki Radew na odcinku od źródeł
do końca zasięgu oddziaływania cofki
zbiornika wodnego Bardzlino w km
32+930 ujścia do niej rzeki Chotla (jaz
OHP Bardzlino)
- wraz z wodami ich dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów;
5) wszystkich starorzeczy oraz
zbiorników wodnych trwale lub
okresowo ciągle bądź okresowo
naturalnie połączonych z głównym
nurtem rzeki Radew.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność wykluczenia Jezior:
Płociczno (Krębsko) oraz Czarne
wynika z faktu uznania wód tych
jezior za wody stojące.
Jezioro Płociczno (Krębsko)
stanowi działkę ewidencyjną nr 136
w obrębie Gołogóra – oznaczoną
symbolem ws – woda stojąca.
Jezioro Czarne stanowi działkę
ewidencyjną nr 6 w obrębie
Kurowo – oznaczoną symbolem ws
– woda stojaca.
W opisie wprowadzono również
korektę nazwy zalewów: Hajka
oraz Rosnowskiego. W
rzeczywistości zalewy te stanowią
zbiorniki zaporowe utworzone w
wyniku spiętrzeń rzeki Radew.
Uznano więc słowo „zalew” za
niepoprawne i zastąpiono je
słowem „zbiornik zaporowy”.
Bardzo często zbiorniki te
nazywane są również jeziorami.

13
W rejonie obwodu
zidentyfikowano dwa zbiorniki
wodne zlokalizowane na cieku
Dopływ z Chocimina w rejonie
miejscowości Chocimino, gm.
Polanów wykonanych do hodowli
ryb. Ww. ciek w rzeczywistości
stanowi rów melioracji
szczegółowej - nie wchodzący w
skład tego obwodu rybackiego. W
związku z powyższym ww.
zbiorniki wodne nie mogą
podlegać wykluczeniu z obwodu
na podstawie art. 12 ust. 1a
ustawy o rybactwie śródlądowym.
Na wodach rzeki Radew znajdują
się ponadto cztery zbiorniki
wodne: zbiornik zaporowy
Rosnowo, gm. Manowo oraz trzy
na terenie gminy Świeszyno w
rejonie miejscowości Bardzlino i
Niedalino. Spośród ww.
zbiorników wodnych tylko
zbiornik „Bardzlino” nie jest
wykorzystywany do celów
energetycznych. Stanowi on
źródło wody dla potrzeb Ośrodka
Hodowli Pstrąga w Bardzlinie;
nie prowadzi się w nim hodowli
ryb. W związku z powyższym
ww. zbiorniki nie mogą podlegać
wyłączeniu na podstawie art. 12
ust. 1a ustawy o rybactwie
śródlądowym.

Jezioro
Płociczno
(Krębsko),
Jezioro
Czarne

Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód,
zbiornika wodnego Bardzlino oraz
Jeziora Wiejskie wraz z wodami
cieku łączącego to jezioro z rzeką
Drężnianka, z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior.
Jezioro Wiejskie oraz nie jest taką
umową objęte, natomiast zbiornik
wodny Bardzlino jest objęty osobną
umową.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
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Przed przygotowaniem
niniejszego projektu
rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie z 2004 roku
pojwiły się wnioski o włączenie
do tego obwodu niektórych jezior
– między innymi niżej
wymienionych:
Jeziora: Niedalino Trzebień Duży,
Trzebień Mały, Trzebień Średni,
Chlewo, Chlewienko I oraz
Chlewienko II, Wietrzno,
Drzewiany II oraz Drzewiany III po ponownej analizie charakteru
wód tych jezior uznano za wody
stojące, nie podlegają włączeniu
do obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

III.4.15.

III.4.16.

2.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora (zbiornika zaporowego)
Rosnowo na rzece Radew - nr – 1
poprzez wykluczenie z niego wód
zbiornika wodnego Bardzlino, z
uwagi na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior.
Zbiornik wodny Bardzlino objety
jest osobną umową.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Z obwodu wykluczono wody
dwóch czynnych obiektów
stawowych (przepływowych)
zlokalizowanych na Kanale
Zaspiańskim w rejonie
miejscowości Zaspy Wielkie, gm.
Tychowo. Oba obiekty posiadają
aktualne pozwolenia wodnoprawne
-podlegają wykluczeniu z obwodu
na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy
o rybactwie śródlądowym.
Dokonano korekty opisu odcinka
rzeki Radew w granicach
przedmiotowego obwodu.
W związku z koniecznością
dokonania podziału obwodu
rybackiego Jeziora (zbiornika
zaporowego) Rosnowo na rzece
Radew - nr – 1 poprzez
wykluczenie z niego wód,
zbiornika wodnego Bardzlino - z
uwagi na zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior - do obwodu
włączono niewielki odcinek rzeki
Radew od jazu w km 30+350 do
ujścia do niej rzeki Chodla
(odcinek ok. 50 m).

13

Brak

15. Obwód rybacki zbiornika
Bardzlino na rzece Radew – nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody
zbiornika wodnego Bardzlino od
zasięgu oddziaływania cofki w km
32+930 do jazu na rzece Radew w km
30+350

2. Obwód rybacki rzeki Radew - nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Radew na odcinku od ujścia Chotli do
jej ujścia do rzeki Parsęta, wraz z
wodami jej dopływów, oraz
starorzecza i zbiorniki wodne trwale
lub okresowo połączone z głównym
nurtem rzeki Radew.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Radew do rzeki Parsęta
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu prawego brzegu
rzeki Parsęta z lewym brzegiem rzeki
Radew, z punktem położonym na
zbiegu prawego brzegu rzeki Parsęta z
prawym brzegiem rzeki Radew.

2. 16. Obwód rybacki rzeki Radew nr – 2 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Radew na odcinku od jazu w
km 30+350 ujścia Chotli do jej ujścia
do rzeki Parsęta, wraz z wodami jej
dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów – z
wyłączeniem wód dwóch obiektów
stawowych zlokalizowanych na Kanale
Zaspiańskim w rejonie miejscowości
Zaspy Wielkie,
2) starorzeczy i zbiorników wodnych
trwale lub okresowo ciągle bądź
okresowo naturalnie połączonych
z głównym nurtem rzeki Radew.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Radew do rzeki Parsęta
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu prawego brzegu
rzeki Parsęta z lewym brzegiem rzeki
Radew, z punktem położonym na
zbiegu prawego brzegu rzeki Parsęta z
prawym brzegiem rzeki Radew.

Jeziora

Dwa obiekty
stawowe w
rejonie
miejscowości
Zaspy
Wielkie, gm.
Tychowo
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Na wodach tego obwodu tj. na
Dopływie z gaj. Warni Las
znajduje się również rezerwat
przyrody „Warnie Bagno”. Dla
ww. rezerwatu nie ustanowiono
planu ochrony ani
obowiązujących zadań
ochronnych. Wg stanowiska
Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody w Szczecinie wody
wchodzące w skład tego
rezerwatu powinny zostać
wyłączone z obwodu.
Wykluczenie tych wód z obwodu
rybackiego nie jest możliwe –
zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o
rybactwie śródlądowym – gdyż
użytkownik rybacki obwodu
wyraził nie wyraził na nie zgody.
Wykluczenie tych wód z obwodu
rybackiego będzie możliwe – po
upływie terminu, na który została
zawarta umowa z użytkownikiem
rybackim (tj. do dnia
06.04.2020r.).

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

III.4.17.

III.4.18.

3.

III.4.19.

III.4.20.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

2.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora (zbiornika zaporowego)
Rosnowo na rzece Radew - nr – 1
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Wiejskie wraz z wodami
cieku łączącego to jezioro z rzeką
Drężnianka, z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior.
Jezioro Wiejskie nie jest taką
umową objęte.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Nicemino.

13

Brak

17. Obwód rybacki Jeziora Wiejskie
na cieku bez nazwy uchodzącym do
rzeki Drężnianka - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Wiejskie wraz z wodami cieku
łączącego to jezioro z rzeką
Drężnianka.

3. Obwód rybacki jeziora Nicemino
na rzece Parsęta - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Nicemino wraz z ciekiem łączącym to
jezioro z rzeką Mszanka.

3. 18. Obwód rybacki Jeziora
Nicemino (Rekowo) na cieku bez
nazwy uchodzącym do rzeki
Mszanka na rzece Parsęta - nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Nicemino (Rekowo) wraz z ciekiem
łączącym to jezioro z rzeką Mszanka.
19. Obwód rybacki Jeziora Wielkie
na cieku Soknica uchodzącym do
rzeki Mszanka - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Wielkie wraz z ciekiem Soknica te
jezioro z rzeką Mszanka.

Brak

2. Obwód rybacki jeziora Wapienne
na rzece Parsęta - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Wapienne (Kałek) wraz z ciekiem
łączącym to jezioro z jeziorem
Nicemino.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Jeziora

Jezioro
Wielkie

Ciek
łączący
Jezioro
Wielkie z
rzeką
Mszanka

2. 20. Obwód rybacki Jeziora
Wapienne (Kałek) na cieku bez
nazwy uchodzącym do Jeziora
Nicemino(Rekowo) na rzece Parsęta
- nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Wapienne (Kałek) wraz z ciekiem
łączącym to jezioro z Jeziorem
Nicemino (Rekowo).
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Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu,
iż po analizie mapy MPHP jego
wody uznane zostały za wodę
płynącą. Z Jeziora Wielkiego
odpływa do rzeki Mszanki ciek
Soknica. Należy uznać, iż jezioro to
jest bezpośrednio oraz w sposób
naturalny połączone z
powierzchniowymi wodami
płynącymi - winno więc być objęte
obwodem rybackim.
Charakter wód Jeziora Wielkie
potwierdzają zapisy ewidencji
gruntów, wg których jezioro
stanowi działkę ewidencyjną nr
364, obręb ewidencyjny Cetuń –
oznaczoną symbolem wp – wda
płynąca.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Wapienne.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.4.21.

2

3.

III.5.1.

III.5.2.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

6

7

8

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o nazwę
cieku łączącego Jezioro Czarne z
rzeką Radew.
Z obwodu wyłączono wody Jeziora
bez nazwy na wschód od
miejscowości Strzękocino. Jezioro
to w rzeczywistości położone na
działkach ewidencyjnych nr 101,
100/1, 102/1 stanowi nieużytki we
władaniu Nadleśnictwa Manowo.

13

Ustanowiono nowy obwód rybacki
na wodach rzeki Malechowska
Struga, wskazanej w
rozporzadzeniu Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną –
załącznik 2 poz. 245 – omyłkowo
nie uwzględnionej w zmieninym
rozporządzeniu. Do obwodu
włączono ponadto ciek Dopływ
spod Krzywej Góry uznany wg
mapy MPHP za śródlądowe wody
powierzchniowe płynące.

Wg oceny RZGW Szczecin nowo
utworzony obwód rybacki może
nie być przedmiotem
zainteresowania rybackiego
użytkowania wód wchodzących w
jego skład, ze względu na
znikomą przydatność rybacką
tych wód. W przypadku
potwierdzenia braku
zainteresowania tym obwodem
Zarząd nasz będzie wnioskował
na podstawie art. 6, ust. 3 ustawy
o rybactwie śródlądowym – do
Zarządu województwa
zachodniopomorskiego o uznanie
wód tego obwodu za nieprzydatne
do prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej.

3

4

5

3. 21. Obwód rybacki Jeziora
Czarne na cieku Dopływ w
Niedalinie uchodzącym do rzeki
rzece Radew - nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Czarne i Jeziora bez nazwy na wschód
od miejscowości Strzękocino wraz z
wodami kanału cieku Dopływ w
Niedalinie łączącego te jeziora z rzeką
Radew.
III.5. DORZECZE PRZYMORZE
OD RZEKI PARSĘTA DO RZEKI
WIEPRZA
1. Obwód rybacki rzeki
Malechowska Struga - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Malechowska Struga oraz cieku
Dopływ spod Krzywej Góry na całej
ich długości.

Jezioro bez
nazwy na
wschód od
miejscowości
Strzękocino

XIII.5. Rzeka Czerwona
1. Obwód rybacki jeziora
Parnowskie na rzece Czerwona - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Parnowskie oraz rzeki Czerwona na
odcinku od linii prostopadłej do osi
rzeki łączącej punkty brzegu oddalone
o 50 metrów od wypływu z jeziora
Parnowskie.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora

3. Obwód rybacki jeziora Czarne na
rzece Radew - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Czarne i jeziora bez nazwy na wschód
od miejscowości Strzękocino wraz z
wodami kanału łączącego to jeziora z
rzeką Radew.

Brak

XIII.5.
1.

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Malechowska

Struga,
Dopływ
spod
Krzywej
Góry

XIII.5. Rzeka Czerwona
1. 2. Obwód rybacki Jeziora
Parnowskie (Parnowo) na rzece
Czerwona - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Parnowskie (Parnowo) oraz rzeki
Czerwona na odcinku od linii
prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 50 metrów
od wypływu z Jeziora Parnowskie
(Parnowo).

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Parnowskie.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.5.3.

2

3.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

3. Obwód rybacki rzeki Czerwona nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Czerwona na odcinku od linii
prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 50 metrów
od wypływu z jeziora Parnowskie do
ujścia do morza, wraz z wodami jej
dopływów.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Na wodach tego obwodu tj.
odcinku rzeki Tymienica znajduje
się rezerwat przyrody
„Wierzchomińskie Bagno”. Dla
ww. rezerwatu nie ustanowiono
planu ochrony ani
obowiązujących zadań
ochronnych. Wg stanowiska
Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody w Szczecinie wody
wchodzące w skład tego
rezerwatu powinny zostać
wyłączone z obwodu.
Na wodach tego obwodu tj.
odcinku rzeki Tymienica znajduje
się również rezerwat przyrody
„Warnie Bagno”. Dla ww.
rezerwatu nie ustanowiono planu
ochrony ani
obowiązujących zadań
ochronnych. Wg stanowiska
Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody w Szczecinie wody
wchodzące w skład tego
rezerwatu powinny zostać
wyłączone z obwodu.
Wykluczenie tych wód (objętych
zasięgiem obu rezerwatów) z
obwodu rybackiego nie jest
możliwe – zgodnie z art. 15 ust.
2a ustawy o rybactwie
śródlądowym - gdyż użytkownik
rybacki obwodu nie wyraził na
nie zgody.
Wykluczenie tych wód z obwodu
rybackiego będzie możliwe – po
upływie terminu, na który została
zawarta umowa z użytkownikiem
rybackim (tj. do dnia
06.04.2020r.).

Jeziora

3. Obwód rybacki rzeki Czerwona nr – 3 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Czerwona na odcinku od linii
prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 50 metrów
od wypływu z Jeziora Parnowskie
(Parnowo) do ujścia do morza, wraz z
wodami jej dopływów.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

2.

III.5.4.

III.5.5.

XIII.7.
1.

2.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.
4

2. Obwód rybacki jeziora Ustroń na
rzece Czerwona - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Ustroń (Strachomino) oraz rzeki
Tymienica na odcinku od linii
prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 50 metrów
od wypływu z jeziora Ustroń.

Zniesienie obwodu rybackiego
jeziora Ustroń na rzece Czerwona nr - 2
.

XIII.7. Rzeka Dzierżęcinka
1. Obwód rybacki jeziora Lubiatowo
na rzece Dzierżęcinka - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Lubiatowo Płn. i Lubiatowo
Wsch., jeziora Bonińskie, jeziora
Policko (Policzko), jeziora Debro,
jeziora Wyszewskie (Okółko);
2) rzeki Dzierżęcinka na odcinku od
źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 100
metrów od wypływu z jeziora
Lubiatowo
- wraz z wodami ich dopływów.

XIII.7. Rzeka Dzierżęcinka
1. 4. Obwód rybacki Jeziora
Lubiatowo Północne na rzece
Dzierżęcinka - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Lubiatowo Północne i
Lubiatowo Wschodnie, Jeziora
Bonińskie (Lubiatowo Południowe),
Jeziora Policko (Policzko, Cieszyno),
Jeziora Debro (Dobre), Jeziora
Wyszewskie (Okółko);
2) rzeki Dzierżęcinka na odcinku od
źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 100
metrów od wypływu z Jeziora
Lubiatowo Północne – z wyłączeniem
wód obiektu stawowego
zlokalizowanego w źródliskowym
odcinku rzeki Dzierżęcinki w rejonie
miejscowości Zacisze
- wraz z wodami ich dopływów.

2. Obwód rybacki rzeki
Dzierżęcinka - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Dzierżęcinka na odcinku od linii
prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 100 metrów
od wypływu z jeziora Lubiatowo do
furty jazu elektrowni wodnej w
Jamnie, wraz z wodami jej dopływów.

2. 5. Obwód rybacki rzeki
Dzierżęcinka - nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Dzierżęcinka na odcinku od linii
prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 100 metrów
od wypływu z Jeziora Lubiatowo
Północne do osi jazu elektrowni
wodnej w Jamnie, wraz z wodami jej
dopływu.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

5

6

7

8

9

10

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

11

12
Konieczność zniesienia obwodu
wynika z faktu, iż na wszystkich
jego wodach tj. na wodach Jeziora
Ustroń oraz odcinku rzeki
Tymienica znajduje się rezerwat
przyrody „Wierzchomińskie
Bagno”. Dla ww. rezerwatu nie
ustanowiono planu ochrony ani
obowiązujących zadań ochronnych.
Wg stanowiska Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w
Szczecinie wody wchodzące w
skład tego rezerwatu powinny
zostać wyłączone z obwodu.
Wykluczenie tych wód z obwodu
rybackiego jest możliwe – zgodnie
z art. 15 ust. 2a ustawy o rybactwie
śródlądowym – gdyż z uzyskanych
informacji wynika, iż Jezioro
Ustroń znajduje się w zarządzie
Nadleśnictwa Gościno, nie jest
przez Nadleśnictwo użytkowane ani
też dzierżawianone rybacko innemu
podmiotowi.
Istnieje zatem, prawna możliwość
wykluczenia tych wód z obwodu
rybackiego.

13

rezerwat
przyrody
„Wierzchomi
ńskie Bagno”

Jezioro
Ustroń
(Strachomino)

Stawy
przepływowe
w rejonie
miejscowości
Zacisze, gm.
Manowo

Opis obwodu uzupełniono o
precyzyjne określenie nazwy
Jezior: Lubiatowo Północne oraz
Lubiatowo Wschodnie.
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Bonińskie, Policko
oraz Debro.
Z obwodu wykluczono wody
czynnych stawów przepływowych
zlokalizowanych w źródliskowym
odcinku rzeki Dzierżęcinki w
rejonie miejscowości Zacisze, gm.
Manowo. Obiekt posiada aktualne
pozwolenie wodnoprawne podlega wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.

Opis obwodu uzupełniono o
precyzyjne określenie nazwy
Jeziora Lubiatowo Północne.
Wprowadzono ponadto korektę
ilości dopływów do rzeki
Dzierżęcinka, w rzeczywistości na
tym odcinku rzeka Dzierżęcinka
posiada jeden taki dopływ.
Zasięg obwodu nie uległ zmianie.
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Na wodach tego obwodu znajduje
się rezerwat przyrody „Jezioro
Lubiatowskie”. Dla ww.
rezerwatu nie ustanowiono planu
ochrony ani
obowiązujących zadań
ochronnych. Wg stanowiska
Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody w Szczecinie wody
wchodzące w skład tego
rezerwatu powinny zostać
wyłączone z obwodu.
Wykluczenie tych wód z obwodu
rybackiego będzie możliwe –
zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o
rybactwie śródlądowym – po
upływie terminu, na który została
zawarta umowa z użytkownikiem
rybackim Jezior Lubiatowskich
gdyż użytkownik ten nie wyraził
zgodny na wcześniejsze ich
wykluczenie. Jeziora: Lubiatowo
Północne, Południowe i
Wschodnie wydzierżawione
zostały do 01.10.2025 r.
W opisie obwodu zrezygnowano
z zapisu „furta” jazu. Z
hydrotechnicznego punktu
widzenia nie ma pojęcia „furta”
jazu – zastąpiono je więc
pojęciem „oś” jazu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Opis obwodu uzupełniono o nazwę
cieku z Jeziora Jamno zgodnie z
ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie oraz zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.

W rejonie obwodu
zidentyfikowano zbiornik wodny
zlokalizowany na cieku Uniesta
(nazwa wg mapy MPHP) w
rejonie miejscowości Mielenko,
gm. Mielno wykonany do
rekreacji i ekstensywnej hodowli
ryb. Ww. ciek w rzeczywistości
stanowi rów melioracji
szczegółowej - nie wchodzący w
skład tego obwodu rybackiego. W
związku z powyższym ww.
zbiornik wodny nie może
podlegać wykluczeniu z obwodu
na podstawie art. 12 ust. 1a
ustawy o rybactwie śródlądowym.

3

4

III.5.6.

XIII.8.
1.

XIII.8. Jezioro Jamno
1. Obwód rybacki jeziora Jamno - nr
-1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Jamno, wraz z wodami jego
dopływów;
2) kanału łączącego jezioro Jamno z
morzem (Jamieński Nurt).

XIII.8. Jezioro Jamno
1. 6. Obwód rybacki Jeziora Jamno nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Jamno, wraz z wodami jego
dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów.
2) kanału cieku z Jeziora Jamno
(Jamieński Nurt) łączącym Jezioro
Jamno z Morzem Bałtyckim
(Jamieński Nurt).

III.5.7.

XIII.6.
2.

XIII.6. Rzeka Unieść
2. Obwód rybacki rzeki Unieść - nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora bez nazwy na południe od
jeziora Rekowo stanowiącego
rozszerzenie koryta rzeki Ząbrza,
dwóch jezior bez nazwy na wschód od
jeziora Rekowo stanowiących
rozszerzenie koryta rzeki Polnica;
2) rzeki Unieść na odcinku od źródeł
do podłużnej osi mostu drogowego
Łabusz- Osieki, wraz z wodami jej
dopływów.

XIII.6. Rzeka Unieść
2. 7. Obwód rybacki rzeki Unieść nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora bez nazwy na południe od
Jeziora Rekowe (Rakowe, Racze,
Rącze) stanowiącego rozszerzenie
koryta rzeki Ząbrza, dwóch Jezior bez
nazwy na wschód od Jeziora Rekowe
(Rakowe, Racze, Rącze) stanowiących
rozszerzenie koryta rzeki Polnica;
2) rzeki Unieść na odcinku od źródeł
do podłużnej osi mostu drogowego
Łabusz- Osieki, wraz z wodami jej
dopływów – z wyłączeniem wód
dwóch obiektów stawowych
zlokalizowanych na rzece Ząbrza w
rejonie miejscowości Kościernica oraz
Wonieść.

III.5.8.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Rekowe na
rzece Unieść - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Rekowe (Rakowe, Racze) wraz z
kanałem łączącym to jezioro z rzeką
Ząbrza.

XIII.9.

XIII.9. Jezioro Bukowo Morskie

1. 8. Obwód rybacki Jeziora Rekowe
(Rakowe, Racze, Rącze) na cieku bez
nazwy uchodzącym do rzeki Ząbrza
na rzece Unieść - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Rekowe (Rakowe, Racze, Rącze) wraz
z kanałem ciekiem bez nazwy
łączącym to jezioro z rzeką Ząbrza.
XIII.9. Jezioro Bukowo Morskie

Jeziora

Stawy
przepływowe
w rejonie
miejscowości
Kościernica,
gm. Polanów
oraz w
rejonie
miejscowości
Wonieść, gm.
Sianów
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Wykreślenie z opisu obwodu
dwóch Jezior bez nazwy na rzece
Polnica wynika z faktu, iż w
rzeczywistości Jeziora te nie są
jeziorami naturalnymi, stanowią
zbiorniki wodne w rejonie
miejscowości Sowinko, gm.
Polanów, tzw. „Stawy Sowinko”.
Pierwotnym przeznaczeniem ww.
zbiorników była gospodarka
rybacka. Nowe pozwolenie
wodnoprawne na ich odbudowę
zmieniło jednak ich przeznaczenie.
Aktualnie retencjonowanie w nich
wód służy ochronie mokradeł
leśnych i ochronie
przeciwpożarowej.
Wykorzystywane są zatem do
innych celów innych niż hodowla
ryb, w związku z czym uznano, że
wody tych zbiorników nie
powinny podlegać wykluczeniu z
obwodu na podstawie art. 12 ust. 1a
ustawy o rybactwie śródlądowym.
Z obwodu wykluczono ponadto
wody dwóchch obiektów
stawowych (przepływowych)
zlokalizowanych na rzece Ząbrza w
rejonie miejscowości Kościernica,
gm. Polanów oraz w rejonie
miejscowości Wonieść, gm.
Sianów. Oba obiekty posiadają
aktualne pozwolenia wodnoprawne
- podlegają wykluczeniu z obwodu
na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy
o rybactwie śródlądowym.
Opis obwodu uzupełniono o inne
nazwy Jeziora Rekowe.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.5.9.

2

1.

XV.
III.6.1.

XV.1.
3.

III.6.2.

4.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

1. Obwód rybacki jeziora Bukowo
Morskie - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Bukowo Morskie wraz z
wodami jego dopływów;
2) kanału Bagiennica
3) kanału łączącego jezioro Bukowo
Morskie z morzem (Kanał Szczuczy).

XV. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA
RZEKI WIEPRZA
XV.1. Rzeka Wieprza
3. Obwód rybacki jeziora Białe na
rzece Wieprza - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Białe i jeziora Kołoleż wraz z wodami
dopływu łączącego wymienione
jeziora z jeziorem Bluj.

4. Obwód rybacki jeziora Bluj na
rzece Wieprza - nr - 4
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Bluj, jeziora Wałdowskie Małe i
jeziora Wałdowskie Duże wraz z
wodami kanału łączącego te jeziora z
rzeką Wieprza.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Bukowo Morskie
oraz Kanału Bagiennica.
Opis obwodu uzupełniono o nazwę
cieku z Jeziora Bukowo Morskie
zgodnie z ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie oraz zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.

13

Jeziora

1. 9. Obwód rybacki Jeziora Bukowo
Morskie (Bukowo) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Bukowo Morskie (Bukowo)
wraz z wodami jego dopływów;
2) Kanału Bagiennica (Bagnica);
3) cieku z Jeziora Bukowo Morskie
(Kanału Szczuczy ) łączącego Jezioro
Bukowo Morskie (Bukowo) z morzem
Bałtyckim. (Kanał Szczuczy).

III.6. DORZECZE RZEKI
WIEPRZA
XV. ZLEWNIA BEZPOŚREDNIA
RZEKI WIEPRZA
XV.1. Rzeka Wieprza
3. 1. Obwód rybacki Jeziora Białe na
rzece Wieprza - nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Białe oraz Jeziora Kołoleż wraz z
wodami dopływu rzeki Wieprza na
odcinku od źródeł do łączącego
wymienione jeziora z Jeziora Bluj.

Wprowadzono korektę opisu
składników obwodu zgodnie z
ewidencją wód Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w
Gdańsku, zgonie z którą rzeka
Wieprza bierze swój początek w
Jeziorze Białym.
Pierwotny opis składników obwodu
wskazywał natomiast źródła rzeki
Wieprzy w Jeziorze Naleton Duży
(Trzebiatowskie Wielkie).
Wprowadzono korektę opisu
składników obwodu zgodnie z
ewidencją wód Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w
Gdańsku, zgonie z którą rzeka
Wieprza bierze swój początek w
Jeziorze Białym.
Pierwotny opis składników obwodu
wskazywał natomiast źródła rzeki
Wieprzy w Jeziorze Naleton Duży
(Trzebiatowskie Wielkie).

4. 2. Obwód rybacki Jeziora Bluj na
rzece Wieprza - nr – 4 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Bluj, Jeziora Wałdowskie Małe i
Jeziora Wałdowskie Duże wraz z
wodami kanału łączącego te jeziora z
rzeką Wieprza rzeki Wieprza na
odcinku od wypływu z Jeziora Bluj do
jej połączenia z wodami cieku Struga
Kramarzyńska.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.6.3.

2

6.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6. Obwód rybacki rzeki Wieprza - nr
-6
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Wieprza na odcinku linii prostopadłej
do osi rzeki łączącej punkty brzegu
oddalone o 50 metrów od wypływu z
jeziora Naleton Duży do furty jazu w
miejscowości Kępice, wraz z wodami
jej dopływów oraz starorzeczy trwale
lub okresowo połączonych z głównym
nurtem rzeki Wieprza.

6. 3. Obwód rybacki rzeki Wieprza nr – 6 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Wieprza na odcinku linii prostopadłej
do osi rzeki łączącej punkty brzegu
oddalone o 50 metrów od jej wypływu
z Jeziora Naleton Duży
(Trzebiatkowskie Wielkie) od jej
połączenia z wodami cieku Struga
Kramarzyńska do osi jazu w
miejscowości Kępice, wraz z wodami
jej dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów oraz
starorzeczy trwale lub okresowo ciągle
bądź okresowo naturalnie połączonych
z głównym nurtem rzeki Wieprza.

12
Wprowadzono korektę opisu
składników obwodu zgodnie z
ewidencją wód Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w
Gdańsku, zgodnie z którą rzeka
Wieprza bierze swój początek w
Jeziorze Białym.
Pierwotny opis składników obwodu
wskazywał natomiast źródła rzeki
Wieprzy w Jeziorze Naleton Duży
(Trzebiatowskie Wielkie).
Zasięg obwodu nie uległ zmianie,
gdyż wskazany odcinek cieku od
wypływu z Jeziora Naleton Duży
nadal znajduje się w granicach
przedmiotowego obwodu – lecz
ciek ten to Struga Kramażyńska
będąca dopływem rzeki Wieprzy.

13
Na wodach rzeki Wieprza
znajdują się ponadto dwa
zbiorniki wodne w rejonie
miejscowości Kępice i Kępka,
gm. Kępice, wykorzystywane do
celów energetycznych. Ww.
zbiorniki nie podlegają
wykluczeniu z obwodu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym.
Przed przygotowaniem
niniejszego projektu
rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie z 2004 roku
pojwiły się wnioski o włączenie
do tego obwodu Jeziora Lednik
(Leonik). Po ponownej analizie
charakteru wód tego jeziora
uznano je za wody stojące, jezioro
nie podlega włączeniu do
obwodu.
W opisie obwodu zrezygnowano
z zapisu „furta” jazu. Z
hydrotechnicznego punktu
widzenia nie ma pojęcia „furta”
jazu – zastąpiono je więc
pojęciem „oś” jazu.

Jeziora
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.6.4.

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Przed przygotowaniem
niniejszego projektu
rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie z 2004 roku
pojwiły się wnioski o włączenie
do tego obwodu Jeziora Lisewo
(Ściegnica). Po ponownej analizie
charakteru wód tego jeziora
uznano je za wody stojące, jezioro
nie podlega włączeniu do
obwodu.
Na wodach [rzeka Reknica
(Rakówka)] tego obwodu
znajduje się rezerwat przyrody
„Janiewickie Bagno”. Dla ww.
rezerwatu nie ustanowiono planu
ochrony ani
obowiązujących zadań
ochronnych. Wg stanowiska
Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody w Szczecinie wody
wchodzące w skład tego
rezerwatu powinny zostać
wyłączone z obwodu.
Wykluczenie tych wód z obwodu
rybackiego nie jest możliwe –
zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o
rybactwie śródlądowym – gdyż
użytkownik rybacki obwodu nie
wyraził na to zgody.
Wykluczenie tych wód z obwodu
rybackiego będzie możliwe – po
upływie terminu, na który została
zawarta umowa z użytkownikiem
rybackim (tj. do dnia
14.03.2020r.).
W opisie obwodu zrezygnowano
z zapisu „furta” jazu. Z
hydrotechnicznego punktu
widzenia nie ma pojęcia „furta”
jazu – zastąpiono je więc
pojęciem „oś” jazu.

3

4

7.

7. Obwód rybacki rzeki Wieprza - nr
-7
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Wieprza na odcinku od furty jazu w
miejscowości Kępice do granicy wód
śródlądowych z wodami morskimi,
która przebiega wzdłuż linii łączącej
punkty graniczne 64 i 65, położone na
podporach mostu dla pieszych w
miejscowości Darłowo, wraz z wodami
jej dopływów oraz starorzeczy trwale
lub okresowo połączonych z głównym
nurtem rzeki Wieprza.

7. 4. Obwód rybacki rzeki Wieprza nr – 7 4
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Wieprza na odcinku od osi jazu w
miejscowości Kępice do granicy wód
śródlądowych z morskimi wodami
wewnętrznymi. która przebiega wzdłuż
linii łączącej punkty graniczne 64 i 65,
położone na podporach mostu dla
pieszych w miejscowości Darłowo,
wraz z wodami jej dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów
oraz starorzeczy trwale lub okresowo
ciągle bądź okresowo naturalnie
połączonych z głównym nurtem rzeki
Wieprza.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Naleton na
rzece Wieprza - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Naleton Duży, jeziora
Naleton Mały;
2) rzeki Wieprza na odcinku od źródeł
do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z jeziora Naleton
Duży.

Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Naleton Duży
(Trzebiatkowskie Wielkie) na rzece
Wieprza - nr - 1

Jeziora

Konieczność zniesienia obwodu
wynika z zapisów ewidencji
gruntów Starostwa Powiatowego w
Bytowie wskazują iż jezioa
wchodzące w skład obwodu
stanowią wody stojące.

Jezioro
Naleton
Duży,
Jezioro
Naleton
Mały

Jezioro Naleton Mały
(Trzebiatowskie Małe) wchodzi w
skład działki ewidencyjnej nr 107
w obrębie 0010-Trzebiatkowawody na tej działce oznaczono
symbolem ws – woda stojąca.
Ponadto działka ta stanowi mienie
Gminy Tuchomie.
Jezioro Naleton Duży
(Trzebiatkowskie Wielkie)
natomiast wchodzi w skład działki
ewidencyjnej nr 41 w obrębie
0010-Trzebiatkowa - wody na tej
działce oznaczono również
symbolem ws – woda stojąca.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.6.5

2

2.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2. 5. Obwód rybacki Jeziora Czarne
Wielkie na cieku Dopływ z jeziora
Czarnego Wielkiego uchodzącym do
Strugi Kramażyńska rzece Wieprza
- nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Czarne Wielkie i Jeziora Podgórze
Duże wraz z wodami dopływu cieku
Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego
łączącego te jeziora rzeką Wieprza na
odcinku od źródeł do Jeziora Podgórze
Duże.

12
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Podgórze Duże wraz
odcinkiem cieku Dopływ z jeziora
Czarnego Wielkiego uchodzącym
do Strugi Kramażyńska, z uwagi na
zapisy umów na rybackie
użytkowanie jezior.
Jezioro Czarne Wielkie (wg
zapisów ewidencji Turowo Duże)
stanowi działkę ewidencyjną nr 36,
obręb 0011 Podgórze oznaczoną
symbolem wp. W zakresie umowy
rybackiego użytkowania brak jest
informacji od ANR odnośnie tego
jeziora. Jezioro Podórze Duże
natomiast wchodzi w skład działki
ewidencyjnej nr 26/1, obręb 0005
Masłowiczki. Wody wchodzące w
skład działki oznaczono symbolem
wp. Jezioro to objęte jest osobną
umową.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Opis obwodu uzupełniono o nazwę
cieku łączącego Jezioro Czarne
Wielkie z rzeką Wieprza.

13

2. Obwód rybacki jeziora Czarne na
rzece Wieprza - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Czarne Wielkie i jeziora Podgórze
Duże wraz z wodami dopływu
łączącego te jeziora z rzeką Wieprza.

Jeziora
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

III.6.6.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału obwodu rybackiego
Jeziora Czarne Wielkie na cieku
Dopływ z jeziora Czarnego
Wielkiego uchodzącym do Strugi
Kramażyńska - nr – 1, Jeziora
Podgórze Duże wraz odcinkiem
cieku Dopływ z jeziora Czarnego
Wielkiego uchodzącym do Strugi
Kramażyńska, z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior.
Jezioro Czarne Wielkie (wg
zapisów ewidencji Turowo Duże)
stanowi działkę ewidencyjną nr 36,
obręb 0011 Podgórze oznaczoną
symbolem wp. W zakresie umowy
rybackiego użytkowania brak jest
informacji od ANR odnośnie tego
jeziora. Jezioro Podórze Duże
natomiast wchodzi w skład działki
ewidencyjnej nr 26/1, obręb 0005
Masłowiczki. Wody wchodzące w
skład działki oznaczono symbolem
wp. Jezioro to objęte jest osobną
umową.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.

13

Brak

6. Obwód rybacki Jeziora Podgórze
Duże na cieku Dopływ z jeziora
Czarnego Wielkiego uchodzącym do
Strugi Kramażyńska - nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Podgórze Duże wraz z wodami cieku
Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego
na odcinku od Jeziora Podgórze Duże
do jego ujścia do Strugi Kramarzyńska.

XV.2. Rzeka Doszenica
1. 7. Obwód rybacki Jeziora Dolskie
na rzece Doszenica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Dolskie;
2) rzeki Doszenica na odcinku od
źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od jej wypływu z Jeziora
Dolskie.
XV.3. Rzeka Pokrzywna
1. 8. Obwód rybacki Jeziora Łubno
(Graniczne) na rzece Pokrzywna - nr
–1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Łubno (Graniczne);
2) rzeki Pokrzywna na odcinku od
źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z Jeziora Łubno
(Graniczne).
XV.4. Rzeka Rybiec

III.6.7.

XV.2.
1.

XV.2. Rzeka Doszenica
1. Obwód rybacki jeziora Dolskie na
rzece Doszenica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Dolskie;
2) rzeki Doszenica na odcinku od
źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z jeziora Dolskie.

III.6.8.

XV.3.
1.

XV.3. Rzeka Pokrzywna
1. Obwód rybacki jeziora Łubno na
rzece Pokrzywna - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Łubno (Graniczne);
2) rzeki Pokrzywna na odcinku od
źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z jeziora Łubno.

XV.4.

XV.4. Rzeka Rybiec

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Jeziora

Obwód rybacki nie uległ zmianie.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Łubno.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

III.6.9.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Rybiec na
rzece Rybiec - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Rybiec;
2) cieku Rybiec na odcinku od źródeł
do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z jeziora Rybiec.

III.6.10.

XV.5.
1.

XV.5. Rzeka Kunica
1. Obwód rybacki jeziora Smolanka
na rzece Kunica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Smolanka;
2) rzeki Kunica na odcinku od źródeł
do jeziora Trzebielińskiego.

III.6.11.

2.

2. Obwód rybacki jeziora
Trzebielińskie na rzece Kunica - nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Trzebielińskie;
2) rzeki Kunica na odcinku od jeziora
Trzebielińskiego do jej ujścia do rzeki
Pokrzywna.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Kunica do rzeki Pokrzywna
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu lewego brzegu
rzeki Pokrzywna z lewym brzegiem
rzeki Kunica, z punktem położonym na
zbiegu lewego brzegu rzeki Pokrzywna
z prawym brzegiem rzeki Kunica.

III.6.12.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Leśnik na
rzece Pokrzywna - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Leśnik (Bąkowo) wraz z wodami
kanału łączącego jezioro Leśnik z
rzeką Pokrzywna.

XV.6.

XV.6. Rzeka Miłacz

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

4

5

6

7

8

9

10

11

Jeziora

1. 9. Obwód rybacki Jeziora Rybiec
na rzece Rybiec - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Rybiec;
2) rzeki Rybiec na odcinku od źródeł
do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od jej wypływu z Jeziora
Rybiec.
XV.5. Rzeka Kunica
1. 10. Obwód rybacki Jeziora
Smolanka (Smolenko) na rzece
Kunica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Smolanka (Smolenko);
2) rzeki Kunica na odcinku od źródeł
do Jeziora Trzebielińskie
(Trzebielskie).
2. 11. Obwód rybacki Jeziora
Trzebielińskie (Trzebielskie) na
rzece Kunica - nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trzebielińskie
(Trzebielskie);
2) rzeki Kunica na odcinku od Jeziora
Trzebielińskie (Trzebielskie) do jej
ujścia do rzeki Pokrzywna.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Kunica do rzeki Pokrzywna
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu lewego brzegu
rzeki Pokrzywna z lewym brzegiem
rzeki Kunica, z punktem położonym na
zbiegu lewego brzegu rzeki Pokrzywna
z prawym brzegiem rzeki Kunica.
2. 12. Obwód rybacki Jeziora Leśnik
(Bąkowo) na cieku bez nazwy
uchodzącym do rzeki na rzece
Pokrzywna - nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Leśnik (Bąkowo) wraz z wodami
kanału cieku bez nazwy łączącego to
jezioro z rzeką Pokrzywna.
XV.6. Rzeka Milanówka (Miłacz)

Uzasadnienie

12
Obwód rybacki nie uległ zmianie.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jezior: Smolanka oraz
Trzebielińskie.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Trzebielińskie.

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Leśnik.
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Uwagi

13

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Wprowadzono korektę
nazewnictwa cieku wypływającego
z Jeziora Obierowo. Zastosowana
w zmienianym rozporządzeniu
nazwa rzeki Miłacz jest również
stosowana do cieku, który wg mapy
MPHP nosi nazwę Broczynka.
Stąd w przypadku tej rzeki
odstąpiono od przyjętej zasady w
przypadku cieków tj. podawania
ich nazwy wg mapy MPHP w
nawiasie, ze wzgledu na różnice w
przebiegu cieków wg mapy MPHP
i ewidencji wód Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w
Gdańsku. Nazwa rzeki Milanówka
jest nazwą wg mapy MPHP.
Wprowadzono korektę
nazewnictwa cieku wchodzącego w
skład obwodu. Zastosowana w
zmienianym rozporządzeniu nazwa
rzeki Miłacz jest również
stosowana do cieku, który wg mapy
MPHP nosi nazwę Broczynka.
Stąd w przypadku tej rzeki
odstąpiono od przyjętej zasady w
przypadku cieków tj. podawania
ich nazwy wg mapy MPHP w
nawiasie, ze wzgledu na różnice w
przebiegu cieków wg mapy MPHP
i ewidencji wód Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w
Gdańsku. Nazwa rzeki Milanówka
jest nazwą wg mapy MPHP.

13

III.6.13.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Obierowo
na rzece Miłacz - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Obierowo;
2) rzeki Miłacz na odcinku od źródeł
do jeziora Trzcińskiego.

1. 13. Obwód rybacki Jeziora
Obierowo na rzece Milanówka
(Miłacz) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Obierowo;
2) rzeki Milanówka (Miłacz) na
odcinku od źródeł do Jeziora
Trzcińskie.

III.6.14.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Trzcińskie
na rzece Miłacz - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Trzcińskie, jeziora
Miłaczewo;
2) rzeki Miłacz na odcinku od jeziora
Trzcińskiego do linii prostopadłej do
osi rzeki łączącej punkty brzegu
oddalone o 50 metrów od wypływu z
jeziora Miłaczewo.

2. 14. Obwód rybacki Jeziora
Trzcińskie na rzece Milanówka
(Miłacz) - nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trzcińskie, Jeziora
Miłaczewo;
2) rzeki Milanówka (Miłacz) na
odcinku od Jeziora Trzcińskie do linii
prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 50 metrów
od jej wypływu z Jeziora Miłaczewo.

III.6.15.

XV.7.
1.

XV.7. Rzeka Studnica
1. Obwód rybacki jeziora Słosineckie
na rzece Studnica - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Słosineckie Małe, jeziora
Słosineckie;
2) rzeki Studnica na odcinku od źródeł
do jeziora Studzieniczno.

XV.7. Rzeka Studnica
1. 15. Obwód rybacki Jeziora
Słosineckie (Słosineckie Wielkie) na
rzece Studnica - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Słosineckie Małe, Jeziora
Słosineckie (Słosineckie Wielkie),
Jeziora Rudnik;
2) rzeki Studnica na odcinku od źródeł
do Jeziora Studzieniczno.

Jeziora

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Słosineckie.
Do obwodu włączono ponadto
Jezioro Rudnik, omyłkowo nie
uwzględnione w zmienianym
rozporządzeniu. Przez Jezioro
Rudnik przepływa rzeka Studnica
na odcinku wchodzącycym w skład
obwodu. Wody jeziora stanowią
wody płynące, co potwierdzają
zapisy ewidencji gruntów koniecznym jest więc włączenie
tego jeziora do przedmiotowego
obwodu.
Jezioro położone jest na działce
ewidencyjnej nr 92/2, obręb
ewidencyjny Słosinko – oznaczonej
symbolem wp – wody płynąca.

Jezioro
Rudnik
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Z obwodu wykluczono Jezioro
Białe wraz z rzeką Pląsa oraz
włączono je do obwodu rybackiego
Jeziora Kościelne na rzece Studnica
- nr – 3.
Wydzielenie z ww. obwodu Jeziora
Białe i rzeki Pląsa jest uzasadnione
hydrologicznie. Dokonany podział
wynika z faktu, iż ww. wody wraz
z pozostałymi jeziorami
wchodzącymi w skaład obwodu
rybackiego Jeziora Kościelne na
rzece Studnica - nr – 3 stanowią
odrębną zlewnię rzeki Pląsa.
Wprowadzono ponadto korektę
ilości dopływów rzeki Studnica, w
rzeczywistości brak jest takich
dopływów na tym odcinku rzeki.
Do obwodu włączono Jezioro Białe
wraz z rzeką Pląsa wyłączone z
obwodu rybackiego Studzieniczno
na rzece Studnica - nr - 2.
Wydzielenie z ww. obwodu Jeziora
Białe i rzeki Pląsa jest uzasadnione
hydrologicznie. Dokonany podział
wynika z faktu, iż ww. wody wraz
z pozostałymi jeziorami
wchodzącymi w skład niniejszego
obwodu stanowią odrębną zlewnię
rzeki Pląsa.
Dokonano podziału obwodu
poprzez wykluczenie z niego wód
Jeziora Wołcza Mała wraz z
ciekiem bez nazwy uchodzącym do
rzeki Pląsa, z uwagi na zapisy
umów na rybackie użytkowanie
jezior.
Jezioro Wołcza Mała objęte jest
osobną umową.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Wprowadzono ponadto korektę
ilości dopływów rzeki Pląsa, w
rzeczywistości występuje jeden taki
dopływ

13

3

4

III.6.16.

2.

2. Obwód rybacki jeziora
Studzieniczno na rzece Studnica - nr
-2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Białe, jeziora Studzieniczno;
2) cieku Pląsa na całej jego długości;
3) rzeki Studnica na odcinku od jeziora
Studzieniczno do podłużnej osi mostu
drogowego Miastko-Bytów, wraz z
wodami jej dopływów.

2. 16. Obwód rybacki Jeziora
Studzieniczno na rzece Studnica - nr
–2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Białe, Jeziora Studzieniczno;
2) cieku Pląsa na całej jego długości;
2) rzeki Studnica na odcinku od Jeziora
Studzieniczno do podłużnej osi mostu
drogowego Miastko -Bytów , wraz z
wodami jej dopływów.

III.6.17.

3.

3. Obwód rybacki jeziora Kościelne
na rzece Studnica - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Czarnka, jeziora Wołczyca, jeziora
Kościelne, jeziora Wołcza Mała,
jeziora Średnie wraz z wodami cieków
łączących wymienione jeziora i rzekę
Studnica.

3. 17. Obwód rybacki Jeziora
Kościelne na rzece Studnica Pląsa nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Czarnka, Jeziora Wołczyca,
Jeziora Kościelne, Jeziora Wołcza
Mała, Jeziora Średnie, Jeziora Białe
(Białynia),
2) rzeki Pląsa na odcinku od źródeł do
jej ujścia do rzeki Studnica.

Jeziora
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.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

III.6.18.

5.

III.6.19.

XV.8.
3.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
podziału nowego obwodu
rybackiego Jeziora Kościelne na
rzece Pląsa - nr – 1, poprzez
wykluczenie z niego wód Jeziora
Wołcza Mała wraz z ciekiem bez
nazwy uchodzącym do rzeki Pląsa,
z uwagi na zapisy umów na
rybackie użytkowanie jezior.
Jezioro Wołcza Mała objęte jest
osobną umową.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika, z
zastosowania art. 12, ust. 5 ustawy
o rybactwie śródlądowym, iż
uprawnioną do rybactwa może być
tylko jedna osoba fizyczna albo
prawna.
Konieczność zniesienia obwodu
wynika z faktu uznania wód Jezior:
Biesowice (Przyjezierze Duże) oraz
Biesowice Małe (Przyjezierze
Małe) za wody stojące.
Jezioro Biesowice (Przyjezierze
Duże) stanowi działkę ewidencyjną
nr 444 w obrębie 0002-Biesowice
oznaczoną symbolem ws – woda
stojąca. Jezioro Biesowice Małe
(Przyjezierze Małe) natomiast
stanowi działkę ewidencyjną nr
41/2 w obrębie 0002-Biesowice
również oznaczoną symbolem ws –
woda stojąca.
Wskazany ciek łączący te jeziora z
rzeką Wieprza stanowi rów
melioracji szczegółowej.

13

Brak

18. Obwód rybacki Jeziora Wołcza
Mała na cieku bez nazwy
uchodzącym do rzeki Pląsa - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Wołcza Mała wraz z wodami cieku bez
nazwy uchodzącego do rzeki Pląsa.

5. Obwód rybacki jeziora
Przyjezierze na rzece Wieprza - nr 5
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Biesowice (Przyjezierze) i jeziora
Biesowice Małe wraz z ciekiem
łączącym te jeziora z rzeką Wieprza.

Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Przyjezierze na rzece
Wieprza - nr - 5

XV.8. Rzeka Pierska Struga
3. Obwód rybacki jeziora Kamnica
na rzece Pierska Struga - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Kamnica wraz z wodami kanału
łączącego to jezioro z rzeką Pierska
Struga.

XV.8. Rzeka Pierska Struga
3. 19. Obwód rybacki Jeziora
Kamnica (Kamnickie) na rzece
Pierska Struga - nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Kamnica (Kamnickie) wraz z wodami
kanału łączącego to jezioro z rzeką
Pierska Struga rzeki Pierska Struga na
odcinku od źródeł do połączenia z
ciekiem Dopływ z jeziora Pajerskiego.

Jeziora

Jezioro
Biesowice
(Przyjezierze
Duże) oraz
Jezioro
Biesowice
Małe
(Przyjezierze
Małe)

Ciek
łączący
jeziora z
rzeką
Wieprza

Wprowadzono korektę
nazewnictwa cieku
przepływającego przez Jezioro
Kamnica (Kamnickie). Zgodnie z
ewidencją wód Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w
Gdańsku jest to rzeka Pierska
Struga.
Zasięg obwodu nie uległ zmianie;
wprowadzona zmiana zapisu ma
charakter porządkujący,
precyzyjniej wskazujący granice
obwodu.
Opis obwodu uzupełniono ponadto
o drugą nazwę Jeziora Kamnica.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

III.6.20.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

4

5

20. Obwód rybacki Jeziora Przyradź
na cieku Dopływ z Jeziora Oblica
uchodzącym do rzeki Pierska Struga
- nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Przyradź wraz z wodami cieku Dopływ
z jeziora Oblica od źródeł do Jeziora
Kołtki.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Dodawane

Wykluczane

6

7

Jezioro
Przyradź

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

8

9

10

11

12
Konieczność utworzenia nowych
obwodów na Jeziorach: Oblica,
Kołtki, Przyradź, wynika z faktu,
iż po analizie mapy MPHP ich
wody uznane zostały za wody
płynące. Z Jeziora Przyradź, a
następnie przez Jezioro Kołtki i
Jezioro Oblica do Jeziora
Bobęcińskie Wielkie przebiega ciek
o nazwie Dopływ z jeziora Oblica.
Należy uznać, iż jeziora te są
bezpośrednio oraz w sposób
naturalny połączone z
powierzchniowymi wodami
płynącymi - winny więc wraz z
ciekiem Dopływ z jeziora Oblica
zostać włączone w granice
obwodów rybackich.
Konieczność utworzenia trzech
nowych obwodów wynika z
zapisów umów na rybackie
użytkowanie Jezior. Jeziora: Kołtki
oraz Oblica objęte są osobnymi
umowami. Natomiast Jezioro
Przyradź nie jest objęte żadną
umową.
Konieczność ustanowienia trzech
obwodów wynika, z zastosowania
art. 12, ust. 5 ustawy o rybactwie
śródlądowym, iż uprawnioną do
rybactwa może być tylko jedna
osoba fizyczna albo prawna.

13

Odcinek
cieku
Dopływ z
jeziora
Oblica
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

III.6.21.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Brak

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

4

5

21. Obwód rybacki Jeziora Kołtki na
cieku Dopływ z jeziora Oblica
uchodzącym do rzeki Pierska Struga
- nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Kołtki wraz z wodami cieku Dopływ z
jeziora Oblica na odcinku od Jeziora
Kołtki do Jeziora Oblica.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Dodawane

Wykluczane

6

7

Jezioro
Kołtki

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

8

9

10

11

12
Konieczność utworzenia nowych
obwodów na Jeziorach: Oblica,
Kołtki, Przyradź, wynika z faktu,
iż po analizie mapy MPHP ich
wody uznane zostały za wody
płynące. Z Jeziora Przyradź, a
następnie przez Jezioro Kołtki i
Jezioro Oblica do Jeziora
Bobęcińskie Wielkie przebiega ciek
o nazwie Dopływ z Jeziora Oblica.
Należy uznać, iż jeziora te są
bezpośrednio oraz w sposób
naturalny połączone z
powierzchniowymi wodami
płynącymi - winny więc wraz z
ciekiem Dopływ z jeziora Oblica
zostać włączone w granice
obwodów rybackich.
Konieczność utworzenia trzech
nowych obwodów wynika z
zapisów umów na rybackie
użytkowanie Jezior. Jeziora: Kołtki
oraz Oblica objęte są osobnymi
umowami. Natomiast Jezioro
Przyradź nie jest objęte żadną
umową.
Konieczność ustanowienia trzech
obwodów wynika, z zastosowania
art. 12, ust. 5 ustawy o rybactwie
śródlądowym, iż uprawnioną do
rybactwa może być tylko jedna
osoba fizyczna albo prawna.

13

Odcinek
cieku
Dopływ z
jeziora
Oblica

120

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

III.6.22.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

4

5

Brak

22. Obwód rybacki Jeziora Oblica
na cieku Dopływ z jeziora Oblica
uchodzącym do rzeki Pierska Struga
- nr – 3
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Oblica wraz z wodami cieku Dopływ z
jeziora Oblica od Jeziora Oblica do
połączenia z Jeziorem Bobięcińskie
Wielkie (Bobęcino Wielkie).

III.6.23.

1.

1. Obwód rybacki jeziora
Bobięcińskie na rzece Pierska Struga
- nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Bobięcińskie Wielkie,
jeziora Bobęcino Małe, jeziora Czarne;
2) cieku Pierska Struga na odcinku od
źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z jeziora
Bobęcino Małe.

1. 23. Obwód rybacki Jeziora
Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino
Wielkie) na cieku Dopływ z jeziora
Oblica uchodzącym do rzeki rzece
Pierska Struga - nr – 4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Bobięcińskie Wielkie
(Bobęcino Wielkie), Jeziora Bobęcino
Małe, Jeziora Czarne;
2) cieku Pierska Struga Kanału ulgi na
odcinku od źródeł do linii prostopadłej
do osi rzeki łączącej punkty brzegu
oddalone o 50 metrów od wypływu z
Jeziora Bobęcino Małe.

III.6.24.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Pajerskie
na rzece Pierska Struga - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Pajerskie wraz z wodami kanału
łączącego to jezioro z rzeką Pierska
Struga.

XV.9.

XV.9. Rzeka Darnówka

2. 24. Obwód rybacki Jeziora
Pajerskie na cieku Dopływ z jeziora
Pajerskiego uchodzącym do rzeki
rzece Pierska Struga - nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Pajerskie wraz z wodami kanału cieku
Dopływ z jeziora Pajerskiego
łączącego to jezioro z rzeką Pierska
Struga.
XV.9. Rzeka Darnówka

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Dodawane

Wykluczane

6

7

Jezioro
Oblica

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

8

9

10

11

12
Konieczność utworzenia nowych
obwodów na Jeziorach: Oblica,
Kołtki, Przyradź, wynika z faktu,
iż po analizie mapy MPHP ich
wody uznane zostały za wody
płynące. Z Jeziora Przyradź, a
następnie przez Jezioro Kołtki i
Jezioro Oblica do Jeziora
Bobęcińskie Wielkie przebiega ciek
o nazwie Dopływ z jeziora Oblica.
Należy uznać, iż jeziora te są
bezpośrednio oraz w sposób
naturalny połączone z
powierzchniowymi wodami
płynącymi - winny więc wraz z
ciekiem Dopływ z jeziora Oblica
zostać włączone w granice
obwodów rybackich.
Konieczność utworzenia trzech
nowych obwodów wynika z
zapisów umów na rybackie
użytkowanie Jezior. Jeziora: Kołtki
oraz Oblica objęte są osobnymi
umowami. Natomiast Jezioro
Przyradź nie jest objęte żadną
umową.
Konieczność ustanowienia trzech
obwodów wynika, z zastosowania
art. 12, ust. 5 ustawy o rybactwie
śródlądowym, iż uprawnioną do
rybactwa może być tylko jedna
osoba fizyczna albo prawna.

13

Odcinek
cieku
Dopływ z
jeziora
Oblica

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Bobięcińskie
Wielkie.
Wprowadzono korektę
nazewnictwa cieku wypływającego
z Jeziora Bobęcino Małe. Zgodnie z
ewidencją wód Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w
Gdańsku z jeziora wypływa kanał
ulgi, łączący się z ciekiem
naturalnym, który następnie wpada
do rzeki Pierska Struga.
Zasięg obwodu nie uległ zmianie,
wprowadzona korekta ma charakter
porządkujący zapisy .
Opis obwodu uzupełniono o nazwę
cieku łączącego Jezioro Pajerskie z
rzeką Pierska Struga.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

III.6.25.

1.

III.6.26.

XV.10.
1.

III.6.27.

XV.11.
1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Obwód rybacki jeziora
Darnowskie na rzece Darnówka - nr
-1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Darnowskie;
2) cieku Darnówka na całej jego
długości.
XV.10. Rzeka Obłęża
1. Obwód rybacki jeziora Obłęże na
rzece Obłęża - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Zamkowe, jeziora Obłęże;
2) cieku Obłęża na całej jego długości.

1. 25. Obwód rybacki Jeziora
Darnowskie na Strudze Darnowska
rzece (Darnówka) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Darnowskie;
2) Strugi Darnowska rzeki (Darnówka)
na całej jej długości.
XV.10. Rzeka Obłęża
1. 26. Obwód rybacki Jeziora Obłęże
(Obłęskie) na rzece Strudze Obłęża
(Dopływ z jeziora Obłęskiego) - nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Zamkowe, Jeziora Obłęże
(Obłęskie);
2) cieku Strugi Obłęże (Dopływ z
jeziora Obłęskiego) na całej jej
długości.
XV.11. Rzeka Karwina
1. 27. Obwód rybacki Jeziora
Łętowskie na rzece Karwina
(Dopływ z jeziora Łętowskiego) - nr
–1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Łętowskie wraz z wodami rzeki
Karwina (Dopływ z jeziora
Łętowskiego) na całej jej długości.
2) strugi Karwina oraz kanału
bocznego regulującego poziom wody
w jeziorze Łętowskim;
3) pozostałych cieków bez nazwy
wpływających do tych wód.

12
Wprowadzono korektę
nazewnictwa cieku wchodzącego w
skład obwodu z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 17 grudnia
2002 r. w sprawie śródlądowych
wód powierzchniowych lub ich
części stanowiących własność
publiczną.

13
Jezioro Darnowskie - po
ponownej analizie charakteru jego
wód - uznano za wody płynące,
nie podlega wykluczeniu z
obwodu.

XV.11. Rzeka Karwina
1. Obwód rybacki jeziora Łętowskie
na rzece Karwina - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Łętowskie;
2) strugi Karwina oraz kanału
bocznego regulującego poziom wody
w jeziorze Łętowskim;
3) pozostałych cieków bez nazwy
wpływających do tych wód.

XV.12.
1.

XV.12. Rzeka Rakówka
1. Obwód rybacki jeziora Ostrowiec
na rzece Rakówka - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Ostrowieckie (Ostrowiec) wraz z
wodami kanału łączącego jezioro
Ostrowiec z rzeką Rakówka.

XV.12. Rzeka Rakówka (Reknica)
Zniesienie obwódu rybackiego
Jeziora Ostrowiec na rzece Rakówka
- nr - 1

XV.13.

XV.13. Rzeka Grabowa

XV.13. Rzeka Grabowa

Jeziora

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Obłęże.
Wprowadzono ponadto korektę
nazewnictwa cieku Struga Obłęże
zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrów z dnia 17 grudnia 2002
r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.

Kanał
boczny
regulujący
poziom
wody w
jeziorze
Łętowskim,
cieki bez
nazwy
wpływającce

do wód
obwodu

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę rzeki Karwina.
Wprowadzona zmiana zapisu
składników obwodu ma charakter
porządkujący, precyzyjniej
wskazujący granice obwodu.
Z opisu obwodu usunięto ponadto
składniki: kanał boczny regulujący
poziom wody w Jeziorze
Łętowskim oraz
„pozostałe cieki bez nazwy
wpływające do wód obwodu” – z
uwagi na fakt, iż nie stanowią one
wód płynących w związku z czym
nie powinny znaleźć się w opisie
tego obwodu.
Konieczność zniesienia obwodu
wynika z faktu uznania wód Jeziora
Ostrowiec (Ostrowieckie) za wody
stojące.
Jezioro Ostrowiec (Ostrowieckie)
stanowi działkę ewidencyjną nr 354
w obrębie 0017-Ostrowiec
oznaczoną symbolem ws – woda
stojąca.
Wskazany ciek łączący to jezioro z
rzeką Rakówka stanowi rów
melioracji szczegółowej.
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.6.28.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

5.

3

Brak

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

4

5

28. Obwód rybacki Jeziora Łączno
(Zielone) na rzece Grabowa – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Łączno (Zielone) wraz z wodami rzeki
Grabowa na odcinku od źródeł do
Jeziora Żeliborskie (Żelberskie).

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność utworzenia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
różnego przebiegu źródłowego
odcinka rzeki Grabowej
wskazanego na mapie MPHP oraz
w ewidencji wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa w Szczecinie.
Potwierdzają to zapisy ewidencji
gruntów wg których Jezioro
Łączno (Zielone) położone na
działce ewidencyjnej nr 12, obręb
ewidencyjny Gostkowo oznaczone
jest symbolem wp – woda płynąca.
W rzeczywistości rzeka Grabowa
bierze początek z Jeziora Łączno
(Zielone), a następnie przepływa
przez Jezioro Żeliborskie
(Żelberskie).
Do obwodu włączono również
odcinek rzeki Grabowej tak aby
zasięg poprzedniego obwodu
rybackiego rzeki Grabowa - nr – 4
nie uległ zmianie.
Konieczność utworzenia dwóch
oddzielnych obwodów wynika z
zapisów umów na rybackie
użytkowanie Jezior. Jezioro Łączno
(Zielone) nie jest objęte żadną
umową, zaś Jezioro Żeliborskie
(Żelberskie) jest użytkowane
rybacko na podstawie osobnej
umowy.

13

Jezioro
Łączno
(Zielone)
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

III.6.29.

III.6.30.

4.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

4

5

Brak

29. Obwód rybacki Jeziora
Żeliborskie (Żelberskie)na rzece
Grabowa - nr – 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Żeliborskie (Żelberskie) wraz z
wodami rzeki Grabowa na odcinku od
Jeziora Żeliborskie (Żelberskie) do
połączenia z dopływem z Jeziora
Grabowiec.

4. Obwód rybacki rzeki Grabowa nr - 4
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Grabowa na odcinku od linii
prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 50 metrów
od wypływu z jeziora Grabowiec do jej
ujścia do rzeki Wieprzy, wraz z
wodami jej dopływów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Grabowa do rzeki Wieprzy
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu lewego brzegu
rzeki Wieprzy z lewym brzegiem rzeki
Grabowa, z punktem położonym na
zbiegu lewego brzegu rzeki Wieprzy z
prawym brzegiem rzeki Grabowa.

4. 30. Obwód rybacki rzeki Grabowa
- nr – 4 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki
Grabowa od połączenia z dopływem z
Jeziora Grabowiec wraz z tym
dopływem (na odcinku od linii
prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 50 metrów
od wypływu z Jeziora Grabowiec) do
jej ujścia do rzeki Wieprza, wraz z
wodami jej dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów –
z wyłączeniem wód obiektu
stawowego zlokalizowanego na rzece
Pustynka w rejonie miejscowości
Rzeczyca Mała, gm. Polanów.
Granicę obwodu rybackiego w ujściu
rzeki Grabowa do rzeki Wieprza
wyznacza linia prosta łącząca punkt
położony na zbiegu lewego brzegu
rzeki Wieprza z lewym brzegiem rzeki
Grabowa, z punktem położonym na
zbiegu lewego brzegu rzeki Wieprza z
prawym brzegiem rzeki Grabowa.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

6

7

8

9

10

11

12
Konieczność utworzenia nowego
obwodu rybackiego wynika z faktu
różnego przebiegu źródłowego
odcinka rzeki Grabowej
wskazanego na mapie MPHP oraz
w ewidencji wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa w Szczecinie.
Potwierdzają to zapisy ewidencji
gruntów wg których Jezioro
Żoliborskie (Żelberskie) położone
na działce ewidencyjnej nr 531,
obręb ewidencyjny Żydowo
oznaczone jest symbolem wp –
woda płynąca.
W rzeczywistości rzeka Grabowa
bierze początek z Jeziora Łączno
(Zielone), a następnie przepływa
przez Jezioro Żeliborskie
(Żelberskie).
Do obwodu włączono również
odcinek rzeki Grabowej tak aby
zasięg poprzedniego obwodu
rybackiego rzeki Grabowa - nr – 4
nie uległ zmianie.
Konieczność utworzenia dwóch
oddzielnych obwodów wynika z
zapisów umów na rybackie
użytkowanie jezior. Jezioro Łączno
(Zielone) nie jest objęte żadną
umową, zaś Jezioro Żeliborskie
(Żelberskie) jest użytkowane
rybacko na podstawie osobnej
umowy.

Jezioro
Żeliborskie
(Żelberskie)

Obiekt
stawowy w
rejonie
miejscowości
Rzeczyca
Mała, gm.
Polanów
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Uwagi

13
Łączno brak użytkownika
(działka 12 obręb Gostkowo –
wp), Żoliborskie PZW Koszalin

Na wodach obwodu rybackiego
zidentyfikowano dwa rezerwaty
przyrody tj. na rzece Garbowej
rezerwat przyrody „Rezerwat na
rzece Grabowej” oraz na rzece
Dąbrowa rezerwat przyrody
„Słowińskie Błota”. Dla ww.
rezerwatów nie ustanowiono
planu ochrony ani
obowiązujących zadań
ochronnych.
Wykluczenie tych wód (objętych
zasięgiem obu rezerwatów) z
obwodu rybackiego nie jest
możliwe – zgodnie z art. 15 ust.
2a ustawy o rybactwie
śródlądowym –– gdyż
użytkownik rybacki obwodu nie
wyraził na to zgody.
Wykluczenie tych wód z obwodu
rybackiego będzie możliwe – po
upływie terminu, na który została
zawarta umowa z użytkownikiem
rybackim (tj. do dnia
06.04.2020r.).

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.6.31.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

2

1.

III.6.32.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Wprowadzono korektę zapisu
składników obwodu z uwagi na
różny przebieg źródłowego odcinka
rzeki Grabowej wskazany na mapie
MPHP oraz w ewidencji wód
Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku.
W rzeczywistości rzeka Grabowa
bierze początek z Jeziora Łączno
(Zielone), nie natomiast jak to
wskazywało zmieniane
rozporządzenie z Jeziora
Grabowiec.
Zasięg obwodu nie uległ zmianie;
wprowadzona zmiana zapisu ma
charakter porządkujący,
precyzyjniej wskazujący granice
obwodu.
Konieczność ustanowienia nowego
obwodu rybackiego wynika z
analizy map (w szczególności mapy
MPHP). Z Jeziora Rączy Dół
(Raczydół) wypływa ciek o
charakterze naturalnym uchodzący
do rzeki Grabowa, stąd należy
uznać wody tego jeziora za
płynące.
Zgodnie z zapisami ewidencji
gruntów jezioro stanowi działkę nr
44 w obrębie ewidencyjnym Stary
Żelibórz oznaczoną symbolem wp
– woda płynąca.
Konieczność wykluczenia Jezior:
Morskie Oko, oraz Długie wynika z
faktu uznania wód tych jezior za
wody stojące.
Jezioro Morskie Oko stanowi
działkę ewidencyjną nr 655 w
obrębie Krąg – oznaczoną
symbolem ws – woda stojaca.
Jezioro Długie stanowi działkę
ewidencyjną nr 601 w obrębie
Świerczyna również oznaczoną
symbolem ws – woda stojaca.
Jeziora te nie mają połączenia z
rzeką Grabowa.
Opis obwodu uzupełniono ponadto
o nazwy cieków łączących Jeziora
Wielin (Wielińskie, Wielino) i
Zgniłe z rzeką Grabowa.
W opisie obwodu ujednolicono
stosowane nazewnictwo Jeziora
Długiego.
Opis obwodu ponadto uzupełniono
o nazwę cieku łączącego Jezioro
Długie (Nidno) z rzeką Grabowa.

13

3

4

1. Obwód rybacki jeziora Grabowiec
na rzece Grabowa - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Grabowiec;
2) rzeki Grabowa na odcinku od źródeł
do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z jeziora
Grabowiec.

1. 31. Obwód rybacki Jeziora
Grabowiec na cieku bez nazwy
uchodzącym do rzeki rzece
Grabowa - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Grabowiec wraz z wodami odpływu z
tego jeziora na odcinku 50 metrów od
wypływu z Jeziora Grabowiec.
2) rzeki Grabowa na odcinku od źródeł
do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z jeziora
Grabowiec.

Brak

32. Obwód rybacki Jeziora Rączy
Dół (Raczydół) na cieku bez nazwy
uchodzącym do rzeki Grabowa - nr
–1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Rączy Dół (Raczydół) wraz z wodami
cieku łączącego to jezioro
z rzeką Grabowa.

III.6.33.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Wielin na
rzece Grabowa - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Morskie Oko, jeziora Długie, jeziora
Zgniłe, jeziora Wielin (Wielińskie,
Wielino) wraz z wodami cieków
łączących te jeziora z rzeką Grabowa.

2. 33. Obwód rybacki Jeziora Wielin
(Wielińskie, Wielino) na rzece
Wielinka Grabowa - nr – 2 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
Jeziora Morskie Oko, Jeziora Długie,
Jeziora Zgniłe,
1) Jeziora Wielin (Wielińskie,
Wielino), wraz z wodami rzeki
Wielinka do jej ujścia do rzeki
Grabowa,
2) Jeziora Zgniłe wraz z wodami rzeki
Błotnica do jej ujścia do rzeki
Grabowa.
wraz z wodami cieków łączących te
jeziora z rzeką Grabowa.

III.6.34.

3.

3. Obwód rybacki jeziora Nidno na
rzece Grabowa - nr - 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Długie (Nidno) wraz z wodami kanału
łączącego jezioro Długie z rzeką
Grabowa.

XV.14.

XV.14. Rzeka Grabówka

3. 34. Obwód rybacki Jeziora Długie
(Nidno) na cieku Dopływ z jeziora
Długiego uchodzącym do rzeki rzece
Grabowa - nr – 3 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Długie (Nidno), wraz z
wodami kanału cieku Dopływ z jeziora
Długiego łączącego to jezioro z rzeką
Grabowa;
XV.14. Rzeka Podgórna (Grabówka)

Jeziora

Jezioro
Morskie
Oko,
Jezioro
Długie
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Jezioro Zgniłe - po ponownej
analizie charakteru jego wód uznano za wody płynące, nie
podlega wykluczeniu z obwodu.

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.6.35.

III.6.36.

III.7.1.

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

5

6

7

8

9

10

11

3

4

1.

1. Obwód rybacki jeziora Mzdowo
na rzece Grabówka - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Mzdowo;
2) rzeki Grabówka na odcinku od
źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z jeziora
Mzdowo.

XV.15.

XV.15. Rzeka Struga Warcińska

1.

1. Obwód rybacki jeziora Lewarowe
na rzece Struga Warcinska - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Lewarowe;
2) cieku Struga Warcińska na całej
jego długości

1. 35. Obwód rybacki Jeziora
Mzdowo na rzece Podgórna
(Grabówka) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Mzdowo;
2) rzeki Podgórna (Grabówka) na
odcinku od źródeł do linii prostopadłej
do osi rzeki łączącej punkty brzegu
oddalone o 50 metrów od wypływu z
Jeziora Mzdowo.
XV.15. Rzeka Struga Warcińska
Rzeka Jasieńka (Jasienica)
1. 36. Obwód rybacki Jeziora
Lewarowe na rzece rzeki Jasieńka
(Jasienica) Struga Warcinska - nr –
1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Lewarowe;
2) rzeki Jasieńka (Jasienica) cieku
Struga Warcińska na całej jej długości.

XIII.10.
1.

XIII.10. Jezioro Kopań
1. Obwód rybacki jeziora Kopań - nr
-1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Kopań wraz z wodami jego dopływów
i odpływów.

III.7. DORZECZE PRZYMORZE
OD RZEKI WIEPRZA DO RZEKI
SŁUPIA
XIII.10. Jezioro Kopań
1. Obwód rybacki Jeziora Kopań nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Kopań wraz z wodami jego dopływów
i odpływu do Morza Bałtyckiego.

XIII.11.

XIII.11. Jezioro Wicko

XIII.11. Jezioro Wicko

Jeziora

Uzasadnienie

12
Wprowadzono korektę
nazewnictwa rzeki Grabówka
zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 17 grudnia 2002
r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.

Z obwodu wykluczono Jezioro
Lewarowe, które w rzeczywistości
stanowi staw hodowlany
wchodzący w skład dużego,
czynnego obiektu hodowlanego
Osowo. Staw ten jest kluczowym
stawem tego obiektu.
Konieczność wykluczenia z
obwodu wynika, z zastosowania
art. 12, ust. 5 ustawy o rybactwie
śródlądowym, iż uprawnioną do
rybactwa może być tylko jedna
osoba fizyczna albo prawna.
Wprowadzono korektę
nazewnictwa cieku Struga
Warcińska zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.

Jezioro
Lewarowe

Opis obwodu uzupełniono o
precyzyjne wskazanie składnika cieku odpływającego z Jeziora
Kopań zgodnie z ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie. Opis użyty w
zmienianym rozporządzeniu był
nieprecyzyjny.
Zasięg obwodu nie uległ zmianie.
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Uwagi

13

Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

2

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.

Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

5

6

7

8

9

10

11

12
Opis obwodu uzupełniono o
precyzyjne wskazanie składnika rzeki Głownica odpływającej z
Jeziora Wicko- zgodnie z
ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie oraz zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.
Opis użyty w zmienianym
rozporządzeniu był nieprecyzyjny.
Zasięg obwodu nie uległ zmianie.

13

Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę Jeziora Marszewo.
Ponadto z opisu obwodu
wykreślono ciek Postominek. W
ewidencji wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie, w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 17 grudnia 2002
r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną
oraz na mapie MPHP – nie
występuje ciek Postominek. Wg
map analogowych jest to źródłowy
odcinek rzeki Marszewka.

Na rzece Marszewka przy
wypływie z jeziora zlokalizowany
jest zbiornik przepływowy w
miejscowości Marszewo, gm.
Postomino, który z uwagi na
nieuregulowaną sytuację prawną
własności odcinka rzeki
Marszewka pod zbiornikiem oraz
brak pozwolenia wodnoprawnego
na jego wykonanie i szczególne
korzystanie z wód - nie powinien
podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy o
rybactwie śródlądowym – do
momentu uregulowania stanu
formalno - prawnego.
Jezioro Marszewo - po ponownej
analizie charakteru jego wód uznano za wody płynące, nie
podlega wykluczeniu z obwodu.

3

4

III.7.2.

1.

1. Obwód rybacki jeziora Wicko - nr
-1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Wicko wraz z wodami jego dopływów
i odpływów.

1. 2. Obwód rybacki Jeziora Wicko nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora
Wicko wraz z wodami jego dopływów
nie stanowiących oddzielnych
obwodów oraz rzeki Głownica
(Głównica) uchodzącej do Morza
Bałtyckiego.

III.7.3.

XIII.12.
1.

XIII.12. Rzeka Marszewka
1. Obwód rybacki jeziora Marszewo
na rzece Marszewka - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Marszewo oraz cieków Postominek i
Marszewka na całej ich długości.

XIII.12. Rzeka Marszewka
1. 3. Obwód rybacki Jeziora
Marszewo (Marszewskie Duże) na
rzece Marszewka - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Marszewo (Marszewskie
Duże)
2) oraz cieków Postominek i
Marszewka na całej ich długości wody
rzeki Marszewka na całej jej długości.

2.

2. Obwód rybacki jeziora Pieńkowo
na rzece Marszewka - nr - 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora
Pieńkowo wraz z ciekiem bez nazwy
łączącym jezioro Pieńkowo z rzeką
Marszewka.

Zniesienie obwodu rybackiego
Jeziora Pieńkowo na rzece
Marszewka - nr - 2

XIII.13.

XIII.13. Rzeka Potynia

XIII.13. Rzeka Potynia

Jeziora

Zniesienie obwodu wynika z faktu
uznania wód Jeziora Pieńkowo za
wody stojące.
Jezioro Pieńkowo stanowi działkę
ewidencyjną nr 541/2 w obrębie
0021-Pieńkowo – oznaczoną
symbolem ws – woda stojąca.
Ponadto jezioro to stanowi
własność Gminy Postomino.

Jezioro
Pieńkowo
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Numer obwodu

Nowy

Wg
tekstu
rozp.
Nr 2 /
2004

1

III.7.4.

2

1.

Tekst Rozporządzenia Nr 2 / 2004
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
3

1. Obwód rybacki jeziora Modła na
rzece Potynia - nr - 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Modła;
2 )cieku Potynia na całej jego długości
- wraz z ich dopływami.

Tekst projektu Rozporządzenia
Nr / 2006
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia … 2006 r.
4

1. 4. Obwód rybacki Jeziora Modła
na rzeki Potena (Potynia) - nr – 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Modła;
2) rzeki Potena (Potynia) na całej jej
długości
- wraz z wodami ich jej dopływów
oraz dopływów Jeziora Modła,
z wyłączeniem wód w granicach
rezerwatu przyrody „Jezioro Modła”.

Planowany zakres zmian w obwodach rybackich
Cieki
Wykluczenia wód z obwodu ze względu
na:

Jeziora
Wykluczane

Dodawane

Wykluczane

Dodawane

Stawy
rybne

Zbiorniki
wodne

5

6

7

8

9

10

Jezioro
Modła

Rezerwaty
przyrody i
Parki
Narodowe

Uzasadnienie

Uwagi

11

12
Opis obwodu uzupełniono o drugą
nazwę rzeki Potynia zgodnie z
ewidencją wód
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie oraz zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części
stanowiących własność publiczną.
Na wodach tego obwodu znajduje
się rezerwat przyrody „Jezioro
Modła”. Dla ww. rezerwatu nie
ustanowiono planu ochrony ani
obowiązujących zadań ochronnych.
Wg stanowiska Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w Gdańsku
wody wchodzące w skład tego
rezerwatu powinny zostać
wyłączone z obwodu. Wykluczenie
tych wód z obwodu rybackiego jest
możliwe – zgodnie z art. 15 ust. 2a
ustawy o rybactwie śródlądowym –
gdyż użytkownik rybacki obwodu
wyraził na to wykluczenie pisemną
zgodę.

13

Rezerwat
przyrody
„Modła”
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