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Okręg Polskiego Związku

ma
Wędkarskiegow Opolu

?" ul. Malczewskiego 1

45-031 Opole

W związku z pismem nr AP/2123/2017 z dnia
05.09.2017 w sprawie ustalenia podmiotu

obowiązanego do uprzątniecia śniętych ryb z wód obwodu rybackiego III.4. Obwód rybacki

Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4
informujemy. co następuje.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu jest użytkownikiem rybackim

w obwodzie rybackim III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Klodzka nr 4,

na mocy umowy "oddania w użytkowanie obwodu rybackiego zawartej z dyrektorem RZGW

we Wrocławiu. Na podstawie 5 4 pkt 12 lit. d ww. umowy „Użytkownik zobowiązuje się

do usuwania śniętych ryb z obwodu rybackiego. z
wyjątkiem śnięcia ryb. będącego skutkiem

naruszenia norm środowiskowych lub działań i zaniechań osób trzecich.".

Pojawianie się śniętych ryb na wodach obwodu
rybackiego może wynikać z różnych

zazwyczaj przyczyn, nieraz niezależnych
od użytkownika rybackiego. Powodem tego mogą

być często niekorzystne warunki liydrometeorologiczne, na które nie mają wpływu ani

użytkownik rybacki ani organy administracji
rządowej czy samorządowej. Niekiedy może

być

spowodowane działaniami osób trzecich (przypadkowe lub celowe postępowanie wbrew

przepisom ochrony przyrody np. zatrucie rzek). Niemniej jednak każdorazowe śnięcia ryb

i ich przemieszczanie wraz z nurtem wody może wpłynąć negatywnie na
środowisko.

Gospodarka wodna na wielozadaniowym zbiorniku Otmuchów. który jest

zlokalizowany w kaskadzie nyskiej, mająca wplyw na zbiornik Nysa polozony poniżej,

jest prowadzona zgodnie z wymogami określonymi w obowiązującym pozwoleniem

wodnoprawnym na piętrzenie i retencjonowanie wód w tjan obiekcie (pozwolenie z dnia

17.03.2017 r., wydane przez Marszałka Województwa Opolskiego - w załączeniu),

tj. zzachowaniem zapisów Instrukcji gospodarowania wodą. Cel korzystania z wód

w zbiornikach Otmuchów i Nysa oraz zasady prowadzenia
gospodarki wodnej na tym obiekcie

zostaly sprecyzowane w przedmiotowym pozwoleniu wodnoprawnym. Zgodnie

z pozwoleniem wodnoprawnym na piętrzenie wody w zbiorniku Otmuchów. Normalny Poziom

Piętrzenia wynosi 21 1,00 m n.p.m. co odpowiada
pojemności 58,98 mln m3. Pozwolenie to w

części I, pkt 1 ppkt b) określa następujący warunek dotyczacy piętrzenia:

w okresie od drugiej dekady lipca do trzeciej
dekady października, w normalnych warunkach

uzytkowania zbiornika określonych w instrukcji. należy dążyć do stopniowego obniżania

lustra wody w zbiorniku. Zapis ten jest wymogiem środowiskowym wprowadzonym

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Planu Zadań Ochronnych

Obszaru Natura 2000 Zbiornik
Otmuchowski PLB160003. W oparciu o powyższe wytyczne

środowiskowe. prowadzono gospodarkę wodną zgodnie z nalożonym obowiazkiem



na właściciela zbiornika. Ponadto informuję, że odpływ ze zbiornika Otmuchów przewyższałdopływ i był utrzymywany na poziomie ponad trzykrotnie przewyższającym określonyw pozwoleniu przepływ nienaruszalny, a po zgłoszeniu przedmiotowego zdarzenia zostałniezwłocznie zwiększony jeszcze ponad dwukrotnie w celu poprawy warunków tlenowych.Według informacji otrzymanych z IMGW-PIB w dniu 22 sierpnia 2017 r. w dorzeczu górneji środkowej Odry występował stan suszy hydrologicznej, a warunki hydrologiczne powyżejzbiornika Otmuchów kształtowały się poniżej średniego niskiego przepływu (SNQ).

wyłowienia i utylizacji ryb.
Martwe organizmy przemieszczające się wzdłuż rzek i gromadzące w miejscach ichograniczonego przepływu mogą powodować sytuację kryzysową. Ustawa 0 zarządzeniukryzysowym wskazuje także odpowiednie organy administracji samorządowej, ichkompetencje, zasady działania, a także zasady finansowania w przypadku podejmowaniadziałań w związku z sytuacją kryzysową.
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Do wiadomości:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:a) Zespół ds. Obwodów Rybackich,
b) Dział ds. RozrząduWód i Zeglugi (Centrum Operacyjne),c) Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej w Otmuchowie, ul. Krakowska 49, 48-385 Otmuchów.


