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ROZPORZĄDZENIE Nr 32/2005 

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 26 października 2005 r. 

 

w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb. 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.  

z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268,  

z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 115, poz. 1229 i Nr 110, 

poz. 1189, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, 

poz. 1087), § 15 i 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie 

połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu 

innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 138, poz. 1559 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 160) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustanawia się okresowe obręby ochronne ryb, 

których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

rozporządzenia. 

 

§ 2. Ustanawia się całoroczne obręby ochronne ryb, 

których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

rozporządzenia. 

 

§ 3. Oznakowania obrębów ochronnych dokona, na 

własny koszt, właściwy uprawniony do rybactwa, przez 

ustawienie na ich granicy tablic lub pław w kształcie 

walca, o powierzchni co najmniej 40 cm x 40 cm,  

w kolorze niebieskim, opatrzonych napisem koloru 

żółtego, wykonanym literami o wysokości 5 cm i grubości 

6 mm: 

„Obręb ochronny - połów i czynności szkodliwe dla 

ryb wzbronione.” 

 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się 

właściwemu miejscowo uprawnionemu do rybactwa. 

 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia 

powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu 

Państwowej Straży Rybackiej. 

 

§ 6. Traci moc rozporządzenie nr 11/2004 Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2004 r., w sprawie 

ustanowienia obrębów ochronnych ryb. 

(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 25 z dnia 1 marca 2004 r., 

poz. 299). 

 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

Romuald Kosieniak 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 

 

Wykaz okresowych obrębów ochronnych ryb. 

 

 

31) Obręb ochronny Nr 1 na Zalewie Koronowskim 

(rozrodu ryb). 

Obręb obejmuje obszar wód zatoki zwanej „Modrak”, 

położonej na działce 609/7 w obrębie ewidencyjnym 

Pruszcz, gm. Gostycyn. 

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 maja. 

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora 

Koronowskie (Zalew Koronowski) na rzece Brda Nr 9 

w regionie wodnym Dolnej Wisły. 

 32) Obręb ochronny Nr 2 na Zalewie Koronowskim 

(rozrodu ryb). 

Obręb obejmuje obszar wód zatoki zwanej „Brzózki”, 

położonej na działce 313/2 w obrębie ewidencyjnym 

Pruszcz, gm. Gostycyn. 

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 maja. 

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora 

Koronowskie (Zalew Koronowski) na rzece Brda Nr 9 

w regionie wodnym Dolnej Wisły.” 

 33) Obręb ochronny Nr 3 na Zalewie Koronowskim 

(rozrodu ryb). 

Obręb obejmuje obszar wód zatoki wschodniej jeziora 

Krzywe Kolano, położonej na działce 419/18  

w obrębie ewidencyjnym Pruszcz, gm. Gostycyn. 

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 maja. 

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora 

Koronowskie (Zalew Koronowski) na rzece Brda Nr 9 

w regionie wodnym Dolnej Wisły. 

 

 

 

 

 


