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UCHWAŁA ZARZ ĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 15 maja 2007 r. 

w sprawie ustanowienia obr ębów ochronnych w obwodach rybackich 
województwa dolno śląskiego  

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, póz. 1590 ze zm.) oraz art. 
14 i 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst 
jednolity Dz. U. 1999 r. Nr 66, póz. 750 ze zm.) i § 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 Ŝyjących w wodzie 
(Dz. U. Nr 138, póz. 1559 ze zm.) Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustanawia się następujące obręby ochronne w granicach 
obwodów rybackich województwa dolnośląskiego: 

1.1.5. Obwód rybacki rzeki Odra nr 5 i 1.6. Obwód rybacki  
rzeki Odra nr 6: 

- Obręb ochronny w miejscowości Wały Śląskie, 
gm. Brzeg Dolny, obejmujący odcinek rzeki Odry 
do 50 metrów powyŜej wlotu (górna część 
przepławki) i 95 metrów poniŜej wylotu przepławki 
komorowej połoŜonej przy zaporze (jaz zapory w km 
281,600 biegu rzeki Odry) z elektrownią wodną 
„Wały Śląskie" z granicami (górną i dolną) 
przebiegającymi równolegle do progu jazu zapory. 
Obręb obowiązuje w okresie całego roku; 

2.l.5. Obwód rybacki rzeki Odra nr 5: 
- Obręb ochronny w miejscowości Kotowice, gm. 

Oborniki Śląskie, obejmujący odcinek rzeki Ława 
(prawobrzeŜny dopływ rzeki Odra) od mostu na 
drodze relacji Kotowice - Paniewice do ujścia cieku 
Ława do rzeki Odry, z granicami (górną i dolną) 
przebiegającymi prostopadle do nurtu rzeki Ława. 
Obręb obowiązuje od 1 stycznia do 30 czerwca 
kaŜdego roku; 

3.III.2.Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2: 
-  Obręb ochronny w  miejscowości Kozielno, gm. 
Kamieniec Ząbkowicki, obejmujący fragment 
zbiornika zaporowego „Kozielno" (połoŜonego na 
rzece Nysa Kłodzka) od progu budowli zrzutowej 
zapory do 100 metrów   powyŜej z granicą 
przebiegającą na zbiorniku zaporowym równolegle 
do progu zapory budowli zrzutowej. Obręb 
obowiązuje w okresie całego roku; 

4.lll.2.0bwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2: 
- Obręb ochronny w miejscowościach Szczytna, 
Złotno, ŁęŜyce, gm. Szczytna, obejmujący odcinek 
potoku „Kamienny Potok" (lewobrzeŜny dopływ 
rzeki Bystrzycy Dusznickiej) od granic Parku 
Narodowego Gór Stołowych do ujścia tego potoku 
do rzeki Bystrzyca Dusznicka z granicami (górną i 
dolną) przebiegającymi prostopadle do nurtu cieku 
Kamienny Potok. Obręb obowiązuje w okresie 
całego roku; 

5.III.7.Obwód rybacki rzeki Ścinawka nr 1: 
- Obręb ochronny w miejscowości Gorzuchów, 
gm. Kłodzko, BoŜków Mały, gm. Nowa Ruda, 
obejmujący odcinek potoku „Czerwionka" 
(prawobrzeŜny dopływ rzeki Ścinawki) od mostu 
na drodze relacji BoŜków - Wojbórz do ujścia tego 
potoku do rzeki Ścinawki z granicami (górną i 
dolną) przebiegającymi prostopadle do nurtu cieku 
Czerwionka. 
Obręb obowiązuje od 1 września do 31 stycznia 
kaŜdego roku; 

6.IV.5. Obwód rybacki Zbiornik Dobromierz na  rzece 
Strzegomka nr 1: 
- Obręb ochronny w miejscowości Chwaliszów, 
gm. Stare Bogaczowice, Dobromierz, obejmujący 
odcinek potoku Strzegomka i rozlewisko zbiornika 
Dobromierz, od jazu poniŜej mostu na drodze 
relacji Pietrzyków - Chwaliszów do 100 metrów 
poniŜej ujścia Strzegomki do zbiornika, z granicą 
na potoku i zbiorniku przebiegającą prostopadle do 
nurtu. Obręb obowiązuje w okresie od 1 marca do 
30 czerwca kaŜdego roku; 

7.VI.2. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 2: 
- Obręb ochronny w miejscowościach Rzymówka, 
Łaźniki, Prusice, Leszczyna gm. Złotoryja, 
obejmujący odcinek cieku „Prusicki Potok" 
(prawobrzeŜny dopływ rzeki Kaczawa) od mostu 
na drodze relacji Leszczyna - Prusice (poniŜej 
kolektora spustowego ze złotoryjskiego osadnika) 
do ujścia tego potoku do rzeki Kaczawa z granicami 
(górną i dolną) przebiegającymi prostopadle do 
nurtu cieku Prusicki Potok. Obręb obowiązuje w 
okresie od 1 września do 31 stycznia kaŜdego 
roku; 

8.VI.3. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 3: 
- Obręb ochronny w miejscowości Koskowice, 
gm. Legnickie Pole, obejmujący część jeziora 
Koskowickiego (znajdującego się w granicach 
rezerwatu przyrody „Jezioro Koskowickie" 
utworzonego Rozporządzeniem Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2004 r.), z 
granicami oznaczonymi na mapie stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały. Obręb obowiązuje 
od 1 marca do 31 sierpnia kaŜdego roku; 
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9.VI.4.    Obwód rybacki Zbiornik Słup na rzece Nysa 
Szalona nr 1: 
- Obręb ochronny w miejscowości Grobla, gm. 
Paszowice, obejmujący odcinek potoku Nysa 
Mała (lewobrzeŜny dopływ rzeki Nysy Szalonej) 
od mostku przy kościele św. Anny w 
miejscowości Grobla do miejsca ujścia potoku 
Swiękatka do potoku Nysa Mała na granicy 
Parku Krajobrazowego Chełmy z granicami 
(górną i dolną) przebiegającymi prostopadle do 
nurtu potoku Nysa Mała.  
Obręb obowiązuje od 1 września do 31 stycznia 
kaŜdego roku; 

10.VI.5. Obwód rybacki rzeki Czarna Woda nr 1: 
- Obręb ochronny w miejscowości Jastrzębnik, 
gm. Pielgrzymka, obejmujący odcinek potoku 
Czermnica (prawobrzeŜny dopływ rzeki Skora) 
od mostu na drodze relacji Jastrzębnik - 
Proboszczów do ujścia tego potoku do rzeki 
Skora z granicami (górną i dolną) przebiegającymi 
prostopadle do nurtu potoku Czermnica. 
Obręb obowiązuje od 1września do 31 stycznia 
kaŜdego roku; 

 11 .IX.2. Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 2: 
- Obręb ochronny w miejscowości Wrzeszczyn, 
gm. JeŜów Sudecki, obejmujący odcinek rzeki 
Bóbr od progu zapory elektrowni wodnej 
„Wrzeszczyn" do 100 metrów poniŜej ujścia 
rzeki Kamienicy do rzeki Bóbr, z granicą (dolną) 
przebiegającą prostopadle do nurtu rzeki Bóbr. 
Obręb obowiązuje od 1 stycznia do 30 czerwca 
kaŜdego roku. 

§ 2 

Na terenie ustanowionych obrębów ochronnych zabrania 
się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w 
szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna 
zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów 
motorowodnych i urządzania kąpielisk, za wyjątkiem 
wykonywania statutowych obowiązków zarządców 
cieków i zbiorników, które winny być realizowane w 
porozumieniu z dzierŜawcą obwodu rybackiego. 

§ 3 

Zobowiązuje się uprawnionych do rybactwa do 
właściwego oznakowania obrębów ochronnych przez 
ustawienie tablic lub pław. 

§ 4 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Panu 
Tadeuszowi Drabowi - Wicemarszałkowi Województwa 
Dolnośląskiego. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

ANDRZEJ ŁOŚ 
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Załącznik do uchwały Zarz ądu Wo-
jewództwa Dolno śląskiego z dnia 15 
maja 2007 r. (póz. 1654) 
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