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Poz. 666
ROZPORZ¥DZENIE NR 9/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 27 padziernika 1999 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ustalenia granic obwodów rybackich rzek i jezior województwa
szczeciñskiego.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ródl¹dowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
W § 1 ust. 6 rozporz¹dzenia Nr 10/92 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ustalenia granic obwodów
rybackich rzek i jezior województwa szczeciñskiego (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 8, poz. 106; z 1993 r. Nr 1, poz. 1 i Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 14, poz. 154), pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) Obwód rybacki jeziora Iñsko Nr 1
Obwód obejmuje:
a) jezioro Iñsko o powierzchni
b) jezioro Linówko o powierzchni
c) jezioro D³usko (D³ugie) o powierzchni
d) jezioro Zamczysko o powierzchni
e) jezioro Piesna o powierzchni
f) jezioro D³ugie k/Iñska o powierzchni
g) kana³y i cieki ³¹cz¹ce jeziora o powierzchni
Razem









589,9 ha,
36,1 ha,
57,1 ha,
30,2 ha,
14,7 ha,
46,3 ha,
0,2 ha,



774,5 ha.

Obwód znajduje siê na terenie gmin Iñsko i Wêgorzyno i jest w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa.
§ 2.
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski
Poz. 667
ZARZ¥DZENIE NR 210/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 14 wrzenia 1999 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060) w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego stwierdzonego uchwa³¹
Nr IX/68/99 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 sierpnia 1999 r., w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem
Wyborczym w Szczecinie, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w Przybiernowie, w okrêgu wyborczym nr 6, w którym wybiera
siê jednego radnego.
2. Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 28 listopada 1999 r.
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§ 2.
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski

Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 210/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 14 wrzenia 1999 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynnoci
do 4 padziernika 1999 r.

–

do 9 padziernika 1999 r.

–

do 14 padziernika 1999 r.

–

do 29 padziernika 1999 r.
do godz. 24.00
do 2 listopada 1999 r.

–

do 7 listopada 1999 r.

–

–

–

do 13 listopada 1999 r.

–

do 14 listopada 1999 r.
27 listopada 1999 r.

–
–

28 listopada 1999 r.
godz. 6.00 - 20.00

–

T
podanie do publicznej w
nia, zarz¹dzenia wojewod
podanie do publicznej w
numerze i liczbie ra
wyborczym oraz o wyzn
wyborczej
powo³anie przez wojew
terytorialnej komisji wyb
zg³aszanie terytorialnej k
na radnych
nadanie numerów zareje
radnych
powo³anie przez zarz¹
wyborczych
podanie do publicznej w
nia, informacji o nu
g³osowania oraz o wyz
komisji wyborczych
rozplakatowanie obwie
wyborczej o zarejestro
radnych zawieraj¹cych
umieszczone w zg³osze
oznaczeniami kandydató
sporz¹dzenie spisu wybo
przekazanie przewodn
wyborczych spisu wybor
g³osowanie
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ZARZ¥DZENIE NR 256/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 8 listopada 1999 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060), w zwi¹zku z wyganiêciem mandatów radnych stwierdzonych
uchwa³ami: Nr IX/80/99 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 25 padziernika 1999 r., Nr IX/75/99 Rady Gminy w Dygowie
z dnia 29 padziernika 1999 r. Nr XIV/96/99 Rady Gminy w Manowie z dnia 28 padziernika 1999 r. w porozumieniu
z Zastêpc¹ Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Koszalinie, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do:
a) Rady Gminy Biesiekierz w okrêgu wyborczym nr 1, w którym wybiera siê jednego radnego,
b) Rady Gminy Dygowo w okrêgu wyborczym nr 1, w którym wybiera siê jednego radnego,
c) Rady Gminy Manowo w okrêgu wyborczym nr 6, w którym wybiera siê jednego radnego.
2. Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 16 stycznia 2000 r.
§ 2.
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski
Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 256/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 8 listopada 1999 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynnoci
do 22 listopada 1999 r.

–

do 27 listopada 1999 r.

–

do 2 grudnia 1999 r.

–

do 17 grudnia 1999 r.
do godz. 24.00

–
–

T
podanie do publicznej w
nia, zarz¹dzenia wojewod
podanie do publicznej w
numerze i liczbie ra
wyborczym oraz o wyzn
wyborczej
powo³anie przez wojew
terytorialnej komisji wyb
zg³aszanie terytorialnej k
na radnych
nadanie numerów zareje
radnych
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do 23 grudnia 1999 r.

–
–

do 31 grudnia 1999 r.

–

do 2 stycznia 2000 r.
15 stycznia 2000 r.

–
–

16 stycznia 2000 r.
godz. 6.00 - 20.00

–

Poz. 668 - 669

powo³anie przez zarz¹
wyborczych
podanie do publicznej w
nia, informacji o nu
g³osowania oraz o wyz
komisji wyborczych
rozplakatowanie obwiesz
o zarejestrowanych li
zawieraj¹cych numery
umieszczone w zg³osze
oznaczeniami kandydató
sporz¹dzenie spisu wybo
przekazanie przewodn
wyborczych spisu wybor
g³osowanie

Poz. 669
ZARZ¥DZENIE NR 1
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w Szczecinie
z dnia 2 listopada 1999 r.
w sprawie wykonywania rybo³ówstwa na Zalewie Szczeciñskim.
Na podstawie art. 39a w zwi¹zku z art. 10, art. 11 ust. 1 i art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
Przepisy zarz¹dzenia stosuje siê do rybo³ówstwa wykonywanego na Zalewie Szczeciñskim i innych morskich wodach
wewnêtrznych po³¹czonych z Zalewem Szczeciñskim oraz na Jeziorze D¹bie.
§ 2.
1. Ustanawia siê wymiary ochronne nastêpuj¹cych gatunków ryb:
1) boleñ (Aspius aspius L.)
40 cm,
2) leszcz (Abramis brama L.)
40 cm,
3) lin (Tinca tinca L.)
28 cm,
4) miêtus (Lotta lotta L.)
30 cm,
5) okoñ (Perca fluviatilis L.)
17 cm,
6) p³oæ (Rutilus rutilus L.)
15 cm,
7) pstr¹g têczowy (Salmo gairdneri Rich.)
30 cm,
8) sandacz (Lucioperca lucioperca L.)
40 cm,
9) sieja (Coregonus lawaretus L.)
40 cm,
10) stornia (Platichthys flesus L.)
i g³adzica (Platessa platessa L.)
25 cm,
11) sum (Silurus glanis L.)
50 cm,
12) szczupak (Esox lucius L.)
45 cm,
13) led (Clupea harengus L.)
16 cm,
14) troæ (Salmo trutta m. trutta L.)
50 cm,
15) wêgorz (Anguilla anguilla L.)
40 cm,
16) wzdrêga (Scardinius erythrophthalmus L.)
17 cm.
2. Pomiaru d³ugoci cia³a ryby dokonuje siê od pocz¹tku g³owy do koñca najd³u¿szego promienia p³etwy ogonowej.
§ 3.
1. Ustanawia siê okresy ochronne nastêpuj¹cych gatunków ryb:
1) ciosa (Pelecus cultratus L.), certa (Vimba vimba L.), jesiotr zachodni (Acipenser sturio L.), ³oso (Salmo salar
L.) i minóg morski (Petromyzon marinus L.)  w ci¹gu ca³ego roku,
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sandacz  w ci¹gu 4 tygodni w okresie miêdzy 1 kwietnia a 31 maja,
sieja  od 1 padziernika do 31 grudnia,
szczupak  od 1 marca do 15 maja,
troæ  od 15 wrzenia do 15 listopada.

2. Termin obowi¹zywania okresu ochronnego o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustala corocznie Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego w porozumieniu z Morskim Instytutem Rybackim i podaje do wiadomoci w formie
pisemnego komunikatu wywieszonego na terenie portów, przystani i baz rybackich.
§ 4.
1. Ustanawia siê sta³e obwody ochronne:
1) Zatoka Cicha  pocz¹wszy od dwóch ujæ rzeki Grzybnica do linii biegn¹cej po równole¿niku 53°56' N,
2) w ujciu rzeki Gowienica na akwenie w pó³kolu zakrelonym promieniem d³ugoci 500 m w kierunku Zatoki
Stepnickiej z punktu le¿¹cego na rodku linii ³¹cz¹cej oba naturalne brzegi ujcia,
3) akwen Zalewu Szczeciñskiego wzd³u¿ toru wodnego winoujcie-Szczecin w pasie po 300 m od granic toru
i na d³ugoci 1000 m licz¹c od g³ówek Kana³u Piastowskiego w kierunku II Bramy Torowej.
2. Zabrania siê po³awiania ryb i innych organizmów morskich w sta³ych obwodach ochronnych.
3. Zakaz o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy po³owów w celach sportowo-rekreacyjnych wykonywanych z brzegu.
§ 5.
1. Na czas trwania okresu ochronnego szczupaka ustanawia siê okresowe obwody ochronne na nastêpuj¹cych
obszarach wodnych:
1) zatoka przy wyspie Szarplanka na po³udniowy zachód od linii ³¹cz¹cej ujcie Kana³u Rybackiego na wyspie
Dêbina z ujciem rzeki wiêta do Jeziora D¹bie Du¿e,
2) kana³ Wydrnik na ca³ej d³ugoci oraz rzeka wiêta od kana³u Wydrnik do ujcia do Jeziora D¹bie Du¿e,
3) kana³ ³¹cz¹cy rzekê wiêta z zatok¹ przy wyspie Szarplanka oraz rowy na wyspach Dêbina, Dêbinka i Radolin,
4) akwen na Jeziorze D¹bie Du¿e na pó³noc od linii biegn¹cej od po³udniowego cypla wyspy Ma³y Róg le¿¹cej na
po³udnie od wyspy Dêbinka do cypla pomiêdzy Zatok¹ Kopice a Zatok¹ Ostro³êka, dalej do ujcia kana³u
Wydrnik, dalej do cypla pomiêdzy Zatok¹ Gaæ a Zatok¹ £êka i dalej do pó³nocnego cypla Orlego Przesmyku,
5) Zatoka Jesietrza do linii ³¹cz¹cej przesmyk G³êbia Wola przy ujciu Regalicy z ujciem Duñczycy Wschodniej,
6) akwen na Jeziorze D¹bie Du¿e w promieniu 200 m od ujcia kana³u odwadniaj¹cego na po³udniowym brzegu
jeziora,
7) akwen na Jeziorze D¹bie Du¿e w promieniu 200 m od ujcia kana³u odwadniaj¹cego miêdzy miejscowociami
Bystra i Lubczyna,
8) akwen na Jeziorze D¹bie Du¿e w promieniu 200 m od ujcia kana³u odwadniaj¹cego ko³o Komarowa,
9) akwen Roztoki Odrzañskiej w promieniu 200 m od ujcia kana³u odwadniaj¹cego na po³udnie od portu
w Stepnicy,
10) akwen Roztoki Odrzañskiej w promieniu 200 m od ujcia kana³u odwadniaj¹cego ko³o G¹sierzyna,
11) akwen Roztoki Odrzañskiej w promieniu 200 m od ujcia kana³u odwadniaj¹cego pompy Uniemyl,
12) akwen Roztoki Odrzañskiej w promieniu 200 m od ujcia rzeki Karpina,
13) akwen Roztoki Odrzañskiej w promieniu 200 m od ujcia kana³u odwadniaj¹cego na wysokoci Dêbostrowa,
14) akwen Zalewu Szczeciñskiego wzd³u¿ wschodniego brzegu o szerokoci 400 m od l¹du, na odcinku 400 m
w kierunku pó³nocnym od kana³u odwadniaj¹cego ko³o Kopic i 500 m w kierunku po³udniowym od tego kana³u,
15) akwen Zatoki Skoszewskiej w promieniu 500 m od ujcia kana³u odwadniaj¹cego na wschód od mieckiej
Kêpy,
16) akwen Zatoki Skoszewskiej w promieniu 200 m od ujcia kana³u odwadniaj¹cego na po³udnie od Skoszewa,
17) akwen rzeki Dziwna w promieniu 200 m od ujcia kana³u odwadniaj¹cego ko³o Darzowic,
18) akwen rzeki Dziwna w promieniu 200 m od ujcia kana³u odwadniaj¹cego ko³o Sibina,
19) akwen rzeki Dziwna w promieniu 100 m od ujcia kana³u odwadniaj¹cego ko³o £ojszyna,
20) akwen rzeki Dziwna w promieniu 100 m od ujcia kana³u odwadniaj¹cego ko³o Zastania,
21) Zatoka Karpinka od k³adki ³¹cz¹cej Kamieñ Pomorski z pla¿¹ w ¯ó³cinie do mostu na drodze ³¹cz¹cej Kamieñ
Pomorski i Dziwnów,
22) Rzecki Nurt na ca³ej d³ugoci oraz akwen w promieniu 100 m od ujcia Rzeckiego Nurtu w M³yñsk¹ Toñ,
23) Wielka Struga na ca³ej d³ugoci,
24) po³udniowo-zachodnia czêæ Jeziora Wicko Wielkie do linii ³¹cz¹cej ujcie Wielkiej Strugi z ujciem Starej
winy na wysokoci Lubinia,
25) akwen Jeziora Wicko Wielkie wzd³u¿ pó³nocnego brzegu o szerokoci 200 m od l¹du, pocz¹wszy od ujcia
Wielkiej Strugi do kana³u przejciowego na Jezioro Wicko Ma³e.
2. Na czas trwania okresu ochronnego sandacza oraz na dalsze dwa tygodnie po jego zakoñczeniu ustanawia siê
okresowe obwody ochronne na nastêpuj¹cych obszarach wodnych:
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1) akwen Jeziora D¹bie Du¿e na wschód od linii prostej biegn¹cej od cypla Krzywy Róg poprzez Kêpê Bystrzañsk¹
do po³udniowego brzegu jeziora,
2) Zatoka Jesietrza do linii ³¹cz¹cej ujcie Regalicy z ujciem Duñczycy Zachodniej,
3) Przekop Mieleñski od Orlego Przesmyku do Parnicy,
4) rzeka Odra na odcinku od basenu przy nabrze¿u Huk do pó³nocnego krañca nabrze¿a Huta,
5) Szeroki Nurt pocz¹wszy od stawy Raduñ Górna do pó³nocnego cypla wyspy Wielki Karw,
6) akwen Zalewu Szczeciñskiego wzd³u¿ zachodniego brzegu, o szerokoci 500 m od l¹du, pocz¹wszy od
wschodniego krañca orodka wczasowego w Ma³ej Trzebie¿y (po³udnik 14°30' E), do budynku orodka
wczasowego przy pla¿y w Brzózkach (po³udnik 14°25' E),
7) akwen Roztoki Odrzañskiej, ograniczony od pó³nocy lini¹ biegn¹c¹ od wejcia do basenu portu Stepnica do
pó³nocnego brzegu Wyspy Adamowej i dalej do stawy Stepnica Dolna, a od zachodu lini¹ biegn¹c¹ od stawy
Stepnica Dolna poprzez stawê ¯u³awy do brzegu,
8) akwen Roztoki Odrzañskiej wzd³u¿ zachodniego brzegu, o szerokoci 500 m od l¹du, pocz¹wszy od wysokoci
pó³nocnego cypla wyspy Wielki Karw do pó³nocnego krañca zatoczki przy Trzebie¿y (równole¿nik 53°39'35" N),
9) akwen Zalewu Szczeciñskiego wzd³u¿ refu przy Mielinie Woliñskiej, Mielinie Pomorskiej i Mielinie Kopickiej
w pasie o szerokoci 1000 m, licz¹c na zachód od izobaty 2 m (ref), pocz¹wszy od p³awy wietlnej M1 do
ujcia kana³u odwadniaj¹cego po po³udniowej stronie Kopic, a od ujcia tego kana³u do cypla na wysokoci
wyspy Che³minek  w pasie o szerokoci 1000 m od brzegu.
3. Na czas trwania okresu ochronnego sandacza ustanawia siê okresowe obwody ochronne na rzekach: wina, Stara
wina, Przecznica i Stara G³êbia.
4. Na okres trzech tygodni miêdzy 1 maja a 10 czerwca w terminie ustalonym przez Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa
Morskiego w uzgodnieniu z Morskim Instytutem Rybackim, ustanawia siê okresowe obwody ochronne na
nastêpuj¹cych obszarach wodnych:
1) akwen Jeziora D¹bie Du¿e na wschód od linii biegn¹cej od cypla Krzywy Róg poprzez Kêpê Bystrzañsk¹ do
po³udniowego brzegu jeziora,
2) Zatoka Jesietrza na po³udnie od linii ³¹cz¹cej ujcie Regalicy do Jeziora D¹bie z ujciem Duñczycy Zachodniej,
3) Zatoka Bucko w po³udniowo-zachodniej czêci Jeziora D¹bie Ma³e,
4) akwen przy ujciu kana³u Wydrnik w promieniu 200 m od ujcia kana³u do Jeziora D¹bie Du¿e,
5) zatoka przy miejscowoci Lubczyna na wschód od po³udnika 14°41,7' E,
6) akwen Jeziora D¹bie Du¿e na pó³noc od linii biegn¹cej od osady Inoujcie do drugiego cypla na po³udnie od
ujcia Kana³u Komorowskiego,
7) akwen Zalewu Szczeciñskiego wzd³u¿ zachodniego brzegu, o szerokoci 500 m od l¹du, pocz¹wszy od
wschodniego krañca orodka wczasowego w Ma³ej Trzebie¿y (po³udnik 14° 30' E), do budynku orodka
wczasowego przy pla¿y w Brzózkach (po³udnik 14°25' E),
8) pó³nocna czêæ Zatoki Stepnickiej od linii ³¹cz¹cej cypel przy ujciu rzeki Gowienica z cyplem przy Wielkich
£¹kach (po³udnik 14°35,2' E),
9) akwen Roztoki Odrzañskiej ograniczony od pó³nocy lini¹ biegn¹c¹ od wejcia do basenu portu Stepnica do
pó³nocnego brzegu Wyspy Adamowej i dalej do stawy Stepnica Dolna, a od zachodu lini¹ biegn¹c¹ od stawy
Stepnica Dolna poprzez stawê ¯u³awy do brzegu,
10) akwen Roztoki Odrzañskiej wzd³u¿ wschodniego brzegu, o szerokoci 500 m od l¹du, pocz¹wszy od
po³udniowego cypla Zatoczki G¹sierzyñskiej do cypla na wysokoci wyspy Che³minek,
11) akwen Zalewu Szczeciñskiego wzd³u¿ zachodniego brzegu, o szerokoci 500 m od l¹du, pocz¹wszy od
pó³nocnego krañca Pó³wyspu Nowowarpieñskiego do punktu le¿¹cego 500m na po³udnie od cypla przy
miejscowoci Miroszewo,
12) akwen Zatoki Nowowarpieñskiej w pasie o szerokoci 200 m od brzegu, pocz¹wszy od pó³nocnego cypla
Pó³wyspu Nowowarpieñskiego do nabrze¿a przystani statków pasa¿erskich,
13) akwen Jeziora Nowowarpieñskiego wzd³u¿ wschodniego brzegu o szerokoci 500 m od l¹du na odcinku od
wschodniej granicy pla¿y przy kampingu do budynku Stra¿y Granicznej,
14) akwen o szerokoci 300 m wzd³u¿ po³udniowego brzegu Wyspy £ysej,
15) akwen Zatoki Skoszewskiej w pasie o szerokoci 1000 m od linii brzegu, pocz¹wszy od ujcia kana³u
odwadniaj¹cego na wschód od mieckiej Kêpy do pó³nocnego cypla mieckiej Kêpy,
16) akwen Zalewu Szczeciñskiego wzd³u¿ wschodniego brzegu, o szerokoci 300 m od l¹du, pocz¹wszy od
pó³nocnego cypla mieckiej Kêpy do ujcia kana³u odwadniaj¹cego ko³o Czarnocina,
17) akwen rzeki Dziwna w pasie o szerokoci 300 m od wschodniego brzegu na odcinku od dolnego nabie¿nika
w miejscowoci Zagórze do po³udniowego krañca miejscowoci Gogolice,
18) zatoka rzeki Dziwna przy pó³wyspie Rów na zachód od linii biegn¹cej od dolnego nabie¿nika przy pla¿y
w Wolinie do po³udniowego cypla pó³wyspu Rów,
19) rzeka Dziwna od mostu ko³owego w Wolinie do linii biegn¹cej wzd³u¿ równole¿nika 53°56'36" N (Kêpa Gardzka),
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20) akwen Zatoki Cichej ograniczony od pó³nocy mostem ³¹cz¹cym wyspê Chrz¹szczewsk¹ z Kamieniem Pomorskim,
a od zachodu lini¹ biegn¹c¹ wzd³u¿ po³udnika 14°46'10" E,
21) Zatoka Karpinka od k³adki ³¹cz¹cej Kamieñ Pomorski z pla¿¹ w ¯ó³cinie do mostu na drodze ³¹cz¹cej Kamieñ
Pomorski i Dziwnów,
22) Jezioro Wicko Ma³e na ca³ym obszarze,
23) akwen w promieniu 500 m od kana³u przejciowego z Jeziora Wicko Ma³e na Jezioro Wicko Wielkie,
24) akwen wzd³u¿ brzegów Jeziora Wicko Wielkie w pasie 300 m od rolinnoci twardej (trzcina, pa³ka wodna,
sitowie, tatarak) lub brzegu,
25) akwen Zalewu Szczeciñskiego wzd³u¿ pó³nocnego brzegu (zatoka Wucyk) w pasie o szerokoci 300 m od
rolinnoci twardej (trzcina, pa³ka wodna, sitowie, tatarak) lub brzegu, pocz¹wszy od 1 Bramy Torowej do
ujcia Przecznicy,
26) na pozosta³ych obszarach, poza wymienionymi w pkt 125; w pasie o szerokoci 50 m od rolinnoci twardej
(trzcina, pa³ka wodna, sitowie, tatarak) lub brzegu.
5. Na okres czterech tygodni miêdzy 1 listopada a 31 grudnia w terminie ustalonym przez Okrêgowego Inspektora
Rybo³ówstwa Morskiego w uzgodnieniu z Morskim Instytutem Rybackim, ustanawia siê okresowe obwody
ochronne na nastêpuj¹cych obszarach wodnych:
1) akwen Zatoki Skoszewskiej na wschód od linii ³¹cz¹cej po³udniowy cypel pó³wyspu Rów z p³aw¹ W3
i pó³nocnym cyplem mieckiej Kêpy,
2) Mielizny: P³ociñska i Woliñska na ca³ym obszarze na wschód od izobaty 2 m do brzegu, na odcinku od Karnocic
do p³awy W3,
3) akwen Jeziora D¹bie Du¿e na wschód od po³udnika 14°40' E oraz pomiêdzy równole¿nikami 53°30,5' N i 53°32' N.
6. Na czas od 1 grudnia do 28 lutego ustanawia siê okresowe obwody ochronne na nastêpuj¹cych obszarach wodnych:
1) port morski w winoujciu,
2) Kana³ Piastowski,
3) Jezioro Wicko Ma³e,
4) Rzeka Dziwna w rejonie Wolina na odcinku od pla¿y miejskiej do ujcia kolektora oczyszczalni cieków, na
pó³noc od mostu kolejowego,
5) Zatoka Karpinka od k³adki ³¹cz¹cej Kamieñ Pomorski z pla¿¹ w ¯ó³cinie do mostu na drodze ³¹cz¹cej Kamieñ
Pomorski i Dziwnów,
6) Jezioro Wrzosowskie na pó³noc od linii prostej ³¹cz¹cej wie¿ê kocio³a w Dziwnówku z pó³nocnym krañcem
nabrze¿a jednostki wojskowej w Dziwnowie oraz rzeka Dziwna od Jeziora Wrzosowskiego do ujcia w morze,
7) rzeka Gunica.
7. Z zastrze¿eniem ust. 9 na obszarach wymienionych w ust. 24 zezwala siê wy³¹cznie na od³awianie wêgorzy przy
u¿yciu sznurów haczykowych oraz miero¿y.
Miejsce i czas po³owów winny byæ uzgodnione z w³aciwym inspektorem rybo³ówstwa morskiego. Na obszarach
pozosta³ych okresowych obwodów ochronnych po³ów ryb i innych organizmów morskich jest zabroniony.
8. Terminy ustanowienia okresowych obwodów ochronnych o których mowa w ust. 4 i 5 podaje siê do wiadomoci
w formie pisemnego komunikatu Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego wywieszonego na terenie portów,
przystani i baz rybackich.
9. Zakaz po³owu ryb w okresowych obwodach ochronnych wymienionych w ust. 15 nie dotyczy po³owów w celach
sportowo-rekreacyjnych wykonywanych z brzegu w okresie od 1 marca do 30 listopada.
§ 6.
1. Wielkoæ boku oczek sieci w narzêdziach u¿ywanych do po³owów ryb z zastrze¿eniem ust. 24 nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿:
1) niewody i przyw³oki:
a) skrzyd³o  40 mm, a na d³ugoci 60 metrów licz¹c od matni  30 mm,
b) matnia w czêci przedniej (od skrzyde³)  30 mm, a w czêci koñcowej do 1/4 d³ugoci matni  20 mm,
2) drygawice  35 mm,
3) w³oczki do po³owu przynêty:
a) skrzyd³o  8 do 12 mm,
b) matnia  4 do 6 mm,
4) wontony  45 mm,
5) ¿aki do po³owu ryb bia³ych:
a) skrzyd³o  30 mm,
b) ostania komora i kutel  25 mm,
6) ¿aki i inne narzêdzia pu³apkowe do po³owu wêgorzy  14 mm.
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2. W okresie do 1 marca 2002 r. zezwala siê na u¿ywanie do po³owów wêgorzy na Jeziorze D¹bie, Zalewie Kamieñskim
i rzece Dziwna narzêdzi wymienionych w ust. 1, pkt 6, w których wielkoæ boku oczek tkaniny sieciowej nie jest
mniejsza ni¿ 10 mm.
3. W przypadku stosowania sit selektywnych w ¿akach u¿ywanych do po³owu wêgorzy zezwala siê na stosowanie
w ostatniej komorze i kutlu, tkaniny sieciowej o wielkoci boku oczek: od 10 mm do 12 mm. Sita o wymiarach nie
mniejszych ni¿ 50 cm x 50 cm zamontowane w koñcówkach tych narzêdzi winny posiadaæ owalne otwory o wielkoci:
sito nr 1  15 mm x 24 mm (min. iloæ otworów  440), sito nr 2  18 mm x 30 mm (min. iloæ otworów  240), sito nr 3
 22mm x 36 mm (min. iloæ otworów  180).
Sita winny byæ tak zainstalowane, by wszystkie otwory by³y ustawione w pionie.
Termin stosowania sit o okrelonej wielkoci otworów ustala Okrêgowy Inspektor Rybo³ówstwa Morskiego i podaje
do wiadomoci w formie pisemnego komunikatu wywieszonego na terenie portów, przystani i baz rybackich.
4. Zezwala siê na u¿ywanie do po³owów okoni i p³oci wontonów o wielkoci oczek od 30 mm do 35 mm pod warunkiem,
¿e po³owy przy u¿yciu tych wontonów na Zalewie Szczeciñskim mog¹ byæ wykonywane w odleg³oci nie mniejszej
ni¿ 400 m od granic toru wodnego winoujcie-Szczecin na odcinku od I Bramy Torowej do pó³nocnego cypla
wyspy Che³minek. W przypadku po³owu i niêcia w wystawionych wontonach sandaczy poni¿ej wymiaru
ochronnego lub sandaczy w okresie ochronnym Okrêgowy Inspektor Rybo³ówstwa Morskiego mo¿e zabroniæ
u¿ywania tych narzêdzi na czas okrelony.
Termin obowi¹zywania zakazu podaje siê do wiadomoci w formie pisemnego komunikatu wywieszonego na terenie
portów, przystani i baz rybackich.
5. Pomiaru oczek w narzêdziach po³owu dokonuje siê na sieci mokrej, mierz¹c odleg³oæ pomiêdzy jedenastoma kolejnymi
wêz³ami tkaniny sieciowej i dziel¹c otrzyman¹ wielkoæ przez dziesiêæ.
§ 7.
1. Przy zajmowaniu stanowisk pod stawne narzêdzia po³owu oraz przy po³owach tymi narzêdziami obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce zasady:
1) d³ugoæ zestawu ¿aków i alhamów oraz iloæ pu³apek w zestawie i miejsca wystawienia tych narzêdzi ustala
Okrêgowy Inspektor Rybo³ówstwa Morskiego,
2) zestawy ¿aków i alhamów mog¹ byæ wystawione wy³¹cznie w linii prostej, a ich d³ugoæ nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿:
 900 m na Zalewie Szczeciñskim,
 600 m na Jeziorze D¹bie Du¿e,
 500 m na pozosta³ych obszarach,
3) szerokoæ zajmowanego stanowiska ¿akowego, mierzona pomiêdzy tyczkami, do których mocowane s¹ koñcówki
kutli ¿aków, nie mo¿e przekraczaæ na Zalewie Szczeciñskim 90 m, a na pozosta³ych obszarach 75 m,
4) odleg³oci boczne (przerwy) miêdzy s¹siednimi zestawami ¿aków na Zalewie Szczeciñskim nie mog¹ byæ
mniejsze ni¿ 250 m, a odleg³oci równoleg³e (frontalne) mniejsze ni¿ 500 m. W rejonie Skarpy Lubiñskiej na
odcinku od Starej winy do p³awy M1 odleg³oci miêdzy zestawami ¿aków w kierunku równoleg³ym mog¹
byæ zmniejszone do 400 m.
Na pozosta³ych obszarach wodnych odleg³oci miêdzy zestawami ¿aków ustala w³aciwy inspektor rybo³ówstwa
morskiego w uzgodnieniu z zainteresowanymi zespo³ami rybackimi,
5) d³ugoæ zestawów wontonów lub drygawic nie mo¿e byæ wiêksza ni¿:
 250 m na rzekach: Dziwna i Stara wina, Zalewie Kamieñskim oraz jeziorach Nowowarpieñskim, Wicko
Wielkie i D¹bie Ma³e,
 500 m na pozosta³ych obszarach;
natomiast d³ugoæ jednego wontonu (mierzona po nadborze) nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 50 m, a drygawicy
100 m,
6) odleg³oci boczne (przerwy) miêdzy s¹siednimi zestawami wontonów lub drygawic nie mog¹ byæ mniejsze ni¿
75 m, a odleg³oci równoleg³e (frontalne) mniejsze ni¿ 200 m,
7) po³owy drygawicami mog¹ byæ prowadzone wy³¹cznie w pasie o szerokoci 100 m od rolinnoci twardej
(trzcina, pa³ka wodna, sitowie, tatarak) lub brzegu,
8) wontony lub drygawice mog¹ byæ wystawiane w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 200 m od ¿aków,
9) zestawy ¿aków, alhamów, wontonów i drygawic nie mog¹ przegradzaæ wiêcej ni¿ po³owê szerokoci kana³u lub
rzeki oraz 3/4 szerokoci zatoki.
2. Przy po³owach narzêdziami ci¹gnionymi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) d³ugoæ skrzyde³ niewodu ci¹gnionego nie mo¿e byæ wiêksza ni¿:
 800 m na Zalewie Szczeciñskim,
 500 m na pozosta³ych obszarach,
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2) d³ugoæ skrzyde³ przyw³oki nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 250 m,
3) d³ugoæ skrzyde³ w³oczka ¿ywcowego nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 60 m,
4) po³ów niewodem i wyci¹ganie niewodu na Zalewie Szczeciñskim nie mo¿e odbywaæ siê na g³êbokoci mniejszej
ni¿ 3 m,
5) po³ów niewodem lub przyw³ok¹ mo¿e byæ prowadzony w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 200 m od wystawionych
stawnych narzêdzi po³owu,
6) po³ów niewodem lub przyw³ok¹ na Zalewie Kamieñskim, Roztoce Odrzañskiej, rzekach Dziwna i Stara wina
oraz Jeziorze Wicko Wielkie, wymaga zgody Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego.
3. Przy po³owach narzêdziami sp³awianymi z pr¹dem wody, u¿yte narzêdzia lub ich zestawy nie mog¹ przegradzaæ
wiêcej ni¿ po³owê szerokoci cieku wodnego. Czas i miejsce po³owów wymagaj¹ uzgodnienia z w³aciwym
inspektorem rybo³ówstwa morskiego, który ustala warunki prowadzenia takich po³owów.
§ 8.
1. Pu³apkowe narzêdzia po³owu dzieli siê na alhamy, miero¿e i ¿aki.
2. Miero¿ami s¹ narzêdzia w których wysokoæ kab³¹ków nie przekracza 80 cm i przy wystawieniu których, nie u¿ywa
siê tyczek lub pali.
§ 9.
1. £¹czna liczba u¿ywanych do po³owów ryb: niewodów, przyw³ok, ¿aków, alhamów, miero¿y, wontonów, drygawic
i sznurów haczykowych nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ okrelono to w zezwoleniach wydanych na 1999 r.
2. Liczbê narzêdzi, o których mowa w ust. 1, u¿ywanych do po³owów przez zespó³ rybacki, ustala corocznie Okrêgowy
Inspektor Rybo³ówstwa Morskiego.
3. Zabrania siê u¿ywania do po³owów w tym samym czasie przez jeden (ten sam) zespó³ rybacki ró¿nych narzêdzi
po³owowych z wyj¹tkiem miero¿y, sznurów haczykowych i w³oczków ¿ywcowych.
4. Po³owy przy u¿yciu ¿aków i alhamów po 10 listopada mog¹ byæ prowadzone wy³¹cznie po uzyskaniu zgody
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego.
§ 10.
Zabrania siê:
1) po³owu ryb na torach wodnych oraz w pasie o szerokoci 200 m od granic toru wodnego winoujcie-Szczecin
i w pasie 150 m od osi pozosta³ych torów,
2) przegradzania wód narzêdziami po³owowymi w sposób uniemo¿liwiaj¹cy wêdrówkê ryb pomiêdzy morskimi wodami
wewnêtrznymi a morzem lub ciekami maj¹cymi z nimi po³¹czenie,
3) po³owu ryb metod¹ tra³ow¹,
4) sp³awiania narzêdzi po³owu z pr¹dem wody w okresie od 15 marca do 15 maja,
5) u¿ywania do po³owów drygawic oraz wontonów o wielkoci boku oczka sieci wiêkszej ni¿ 35 mm w okresie ochronnym
sandacza,
6) u¿ywania do po³owów niewodów ci¹gnionych i przyw³ok w ci¹gu 12 tygodni pocz¹wszy od pierwszego dnia
okresu ochronnego sandacza,
7) wystawiania stawnych narzêdzi po³owu z wyj¹tkiem miero¿y wêgorzowych i sznurów haczykowych w odleg³oci
mniejszej ni¿ 100 m od granic okresowych obwodów ochronnych wymienionych w § 5 ust. 1 oraz w odleg³oci
mniejszej ni¿ 300 m od granic okresowych obwodów ochronnych wymienionych w § 5 ust. 2 oraz ust. 4 pkt 125,
8) stosowania d¿d¿ownic jako przynêty przy po³owach sznurami haczykowymi,
9) pozostawiania na ³owisku pu³apkowych narzêdzi po³owu (m. in. alhamów, miero¿y, ¿aków) oraz elementów tych
narzêdzi lub ich oznakowania po zakoñczeniu sezonu po³owowego,
10) pozostawiania na ³owisku bojek z drzewcem oraz p³ywaków u¿ytych do oznakowania wontonów, drygawic i sznurów
haczykowych, a tak¿e wszelkich kotwic  w przypadku zakoñczenia po³owu i wybrania narzêdzi po³owu z wody,
11) przewo¿enia na pok³adzie ³odzi narzêdzi po³owu, których u¿ywanie zabronione jest w danym czasie lub miejscu,
12) kotwiczenia lub postoju ³odzi rybackich na obszarach sta³ych obwodów ochronnych,
13) po³owu ryb w odleg³oci mniejszej ni¿ 300 m od miejsc, gdzie prowadzone s¹ prace hydrotechniczne.
§ 11.
1. Z zastrze¿eniem ust. 2 wyznacza siê obszary wodne do wy³¹cznego korzystania przez niewody ci¹gnione w okresie
dozwolonym do ich eksploatacji:
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1) pas wodny wzd³u¿ Mielizny Woliñskiej od boi M1 do boi W4 o szerokoci do 2000 m liczony od izobaty 3 m,
2) pas wodny wzd³u¿ Mielizny Kopickiej od kana³u odwadniaj¹cego na pó³noc od Czarnocina do Wyspy Che³minek
o szerokoci do 2000 m liczony od izobaty 3 m,
3) obszar wód le¿¹cy na pó³nocny zachód od linii ³¹cz¹cej p³awê graniczn¹ 14 z g³ówkami wejciowymi do
Kana³u Piastowskiego  ograniczony od wschodu izobat¹ 3 m, a od zachodu granic¹ Pañstwa,
4) pas wody od wysokoci Podgrodzia do po³udnika 14°28' E przebiegaj¹cego przez stawê III Bramy Torowej
o szerokoci do 2000 m liczony od izobaty 3 m.
2. Zezwala siê na po³owy przy u¿yciu ¿aków w miejscach zajmowanych przez ten sam zespó³ rybacki w 1999 r.,
a znajduj¹cych siê w obrêbie obszarów wymienionych w ust. 1.
3. W okresie eksploatacji niewodów ci¹gnionych na Jeziorze D¹bie po³owy wontonami i drygawicami mog¹ byæ
wykonywane na obszarze po³o¿onym na pó³noc od linii prostej, ³¹cz¹cej wlot kana³u Czapina z wejciem do basenu
¿eglarskiego w Lubczynie, a tak¿e w innych miejscach uzgodnionych ka¿dorazowo z w³aciwym inspektorem
rybo³ówstwa morskiego.
4. £owisko (toñ niewodow¹) uwa¿a siê za zajête przez zespó³ rybacki z chwil¹ rozpoczêcia wydawania niewodu do
wody z obu ³odzi.
§ 12.
1. Wybieranie ryb z narzêdzi po³owu winno odbywaæ siê w takich odstêpach czasu by nie dopuciæ do ich niêcia,
a z³owione ryby mog³y byæ u¿yte dla celów konsumpcji ludzkiej.
2. Z zastrze¿eniem ust. 3 przerwa w wybieraniu ryb z ¿aków, alhamów i miero¿y nie mo¿e byæ d³u¿sza ni¿ 72 godziny,
a z wontonów i drygawic 48 godzin.
3. W okresie ochronnym sandacza wybieranie ryb z ¿aków winno odbywaæ siê w odstêpach czasu nie wiêkszych ni¿
48 godzin, a z wontonów, drygawic i miero¿y  nie wiêkszych ni¿ 24 godziny z wyj¹tkiem dni w których warunki
nawigacyjne uniemo¿liwi¹ uprawianie ¿eglugi ³odziami rybackimi.
§ 13.
1. Zabrania siê prowadzenia po³owów pod lodem w przypadku istnienia niebezpieczeñstwa za³amania siê pokrywy
lodowej i w czasie s³abej widocznoci.
2. Otwory wyr¹bane w lodzie musz¹ byæ zabezpieczone w widoczny sposób kawa³kami lodu, a ponadto miejsca te
nale¿y oznaczyæ w widoczny sposób wiech¹ lub chor¹giewk¹.
§ 14.
1. Po³owy ryb o wymiarach mniejszych ni¿ ustalone w § 2 z przeznaczaniem na przynêtê mog¹ byæ dokonywane po
uzyskaniu zezwolenia Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego.
2. Z³owione w czasie tych po³owów ryby inne ni¿ przeznaczone na przynêtê nale¿y bezzw³ocznie wpuciæ do wody
w miejscu ich z³owienia, tak aby nie posnê³y.
3. Miejsca po³owów ryb na przynêtê wyznacza w³aciwy inspektor rybo³ówstwa morskiego.
4. Narzêdzia do po³owu ryb na przynêtê mog¹ byæ ci¹gnione wy³¹cznie rêcznie lub przy u¿yciu ³odzi wios³owej.
§ 15.
1. Narzêdzia po³owu winny byæ oznakowane w nastêpuj¹cy sposób:
1) niewody i przyw³oki winny posiadaæ oznakowanie matni, w porze dziennej  p³ywakiem koloru czerwonego
o rednicy nie mniejszej ni¿ 30 cm, a w przypadku z³ej widzialnoci i w porze nocnej  bojk¹ wietln¹ ze wiat³em
bia³ym, umieszczonym co najmniej 30 cm ponad lustrem wody. Skrzyd³a niewodów w po³owie d³ugoci nale¿y
oznakowaæ w ten sam sposób,
2) wontony, drygawice lub ich zestawy wystawione w wodzie w taki sposób, ¿e odleg³oæ linki górnej (nadbory)
od powierzchni wody bêdzie wiêksza ni¿ 2 m, winny posiadaæ na ka¿dym koñcu bojkê z drzewcem zaopatrzonym
w dwie chor¹giewki koloru czarnego, a ponadto:
a) na ka¿dym koñcu zestawu winien znajdowaæ siê p³ywak koloru bia³ego o rednicy 15 cm zamocowany
w taki sposób, by wskazywa³ kierunek wystawienia wontonów,
b) zestaw przekraczaj¹cy d³ugoæ 400 m winien posiadaæ dodatkowo w po³owie d³ugoci bojkê z drzewcem
zaopatrzonym w jedn¹ chor¹giewkê koloru czarnego,
3) wontony, drygawice lub ich zestawy wystawione w wodzie w taki sposób, ¿e odleg³oæ linki górnej (nadbory)
od powierzchni wody bêdzie mniejsza ni¿ 2 m, winny posiadaæ na ka¿dym koñcu bojkê z drzewcem zaopatrzonym
w dwie chor¹giewki koloru pomarañczowego oraz pas tamy odblaskowej o szerokoci 15 cm pomiêdzy nimi,
a ponadto:
a) zestaw przekraczaj¹cy d³ugoæ 200 m winien posiadaæ dodatkowo w równych odstêpach nie wiêkszych
ni¿ 100 m p³ywak koloru pomarañczowego o rednicy nie mniejszej ni¿ 15 cm,
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b)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

na ka¿dym koñcu zestawu winien znajdowaæ siê p³ywak koloru pomarañczowego o rednicy nie mniejszej
ni¿ 15 cm, zamocowany w taki sposób, by wskazywa³ kierunek wystawienia wontonów,
sznury haczykowe winny byæ oznakowane na ka¿dym koñcu bojk¹ z drzewcem zaopatrzonym w dwie
chor¹giewki koloru czarnego,
bojki oraz pierwszy p³ywak umieszczony najbli¿ej ucha linki górnej ka¿dego wontonu lub drygawicy, a tak¿e
jedna z chor¹giewek bojek umieszczonych na obu koñcach narzêdzi wymienionych w pkt 24, winny byæ
oznakowane w sposób trwa³y i widoczny oznak¹ ryback¹ ³odzi w³aciciela; w przypadku zamieszczenia
przywieszek z oznak¹ ryback¹ na drzewcach bojek, oznakowanie chor¹giewek jest zbêdne,
chor¹giewki u¿yte do oznaczenia zestawów narzêdzi wymienionych w pkt 24 winny mieæ wymiary 25 cm x 35 cm
i nale¿y je mocowaæ na drzewcu na wysokoci od 150 do 200 cm d³u¿szym bokiem, zachowuj¹c odstêp 15 cm,
alhamy, ¿aki lub ich zestawy, z zastrze¿eniem ust. 2 winny byæ oznakowane na obu koñcach w sposób trwa³y
i widoczny tablicami z oznak¹ ryback¹ ³odzi w³aciciela. Tablice winny mieæ wymiary nie mniejsze ni¿
25 cm x 35 cm, a napisy winny byæ wykonane czarnymi literami na bia³ym tle. Wielkoæ liter nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 10 cm, a gruboæ nie mniejsza ni¿ 1 cm, tablice winny byæ umieszczone na wysokoci od 100 do
150 cm od lustra wody,
alhamy, ¿aki lub ich zestawy winny posiadaæ na obu koñcach tablice w kszta³cie rombów o boku nie krótszym
ni¿ 40 cm. Tablice to powinny byæ obustronnie pomalowane farb¹ odblaskow¹  od przek¹tnej, po po³owie na
kolory: bia³y i czerwony. Tablice powinny byæ umieszczone na wysokoci od 150 do 200 cm od powierzchni
wody i tak ustawione, by po³owa rombu z czerwonym polem skierowana by³a w stronê wystawionych narzêdzi
po³owu, a polem bia³ym w kierunku wolnej wody,
miero¿e winny byæ oznakowane w sposób trwa³y oznak¹ ryback¹ ³odzi w³aciciela, umieszczon¹ na górnej
czêci kab³¹ka.

2. Zezwala siê na umieszczanie oznaki rybackiej na rombach, o których mowa w ust. 1 pkt 8.
§ 16.
Narzêdzia po³owu uszkodzone lub przesuniête wskutek sztormu nale¿y bezzw³ocznie poprawnie ustawiæ i oznakowaæ
w ci¹gu pierwszych trzech dni posztormowych.
§ 17.
Fakt znalezienia lub zagubienia (utraty) narzêdzi po³owu nale¿y bezzw³ocznie zg³osiæ w³aciwemu inspektorowi
rybo³ówstwa morskiego.
§ 18.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
p.o. OKRÊGOWY INSPEKTOR RYBO£ÓWSTWA MORSKIEGO
W SZCZECINIE
Pawe³ Soko³owski

Poz. 670
ZARZ¥DZENIE NR 2
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w Szczecinie
z dnia 2 listopada 1999 r.
w sprawie niektórych zasad wykonywania rybo³ówstwa morskiego.
Na podstawie art. 39a w zwi¹zku z art. 10, art. 11 ust. 1 i art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
Przepisy zarz¹dzenia stosuje siê do rybo³ówstwa wykonywanego w polskich obszarach morskich na zachód od po³udnika
15°23'24" E d³ugoci geograficznej wschodniej (Dwirzyno), z wy³¹czeniem Zalewu Szczeciñskiego.
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§ 2.
1. Ustanawia siê sta³e obwody ochronne w ujciach rzek: Dziwny, Regi i winy, w obszarze zakrelonym promieniem
d³ugoci 500 m z g³owicy wschodniego falochronu wejcia portowego w kierunku morza.
2. Zabrania siê po³awiania ryb i innych organizmów morskich w sta³ych obwodach ochronnych.
3. Zakaz po³owu ryb, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy po³owów w celach sportowo-rekreacyjnych wykonywanych
z brzegu.
§ 3.
1. Ustanawia siê okresy ochronne nastêpuj¹cych gatunków ryb:
1) alosa (Alosa alosa L.), jesiotr (Acipenser sturio L.), kur rogacz (Myoxocephalus quadricornis L.), parposz
(Alosa fallax Lac.)  w ci¹gu ca³ego roku,
2) sandacz  w ci¹gu 4 tygodni w okresie miêdzy 10 marca a 10 maja.
2. Termin obowi¹zywania okresu ochronnego, o którym mowa w ust. 1, pkt 2 ustala corocznie Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego po zasiêgniêciu opinii Morskiego Instytutu Rybackiego i podaje do wiadomoci w formie
pisemnego komunikatu wywieszonego na terenie portów, przystani i baz rybackich.
§ 4.
1. Przy zajmowaniu stanowisk pod stawne narzêdzia po³owu oraz przy po³owach tymi narzêdziami w pasie 4 Mm od
linii brzegu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) nety i wontony mog¹ byæ wystawione wy³¹cznie z zachowaniem kierunku po³udnikowego,
2) mance mog¹ byæ wystawione wy³¹cznie z zachowaniem kierunku równole¿nikowego i nale¿y je kotwiczyæ na
obu koñcach,
3) haki (sznury haczykowe) mog¹ byæ wystawione wy³¹cznie z zachowaniem linii prostej na odcinkach pomiêdzy
s¹siednimi bojkami oznakowania,
4) miejsca wystawienia stawnych niewodów ledziowych ich d³ugoæ oraz iloæ klatek ³ownych i okres eksploatacji
ustala Okrêgowy Inspektor Rybo³ówstwa Morskiego,
5) zestawy sieci stawnych nie mog¹ przekraczaæ d³ugoci:
a) 500 m  wontony wystawione w wodzie w sposób opisany w § 10 ust. 1, pkt 3,
b) 300 m  mance,
6) d³ugoæ pojedynczej sieci nie mo¿e przekraczaæ: 70 m  nety, 50 m  wontony i mance,
7) odleg³oci boczne (przerwy) miêdzy s¹siednimi zestawami sieci stawnych nie mog¹ byæ mniejsze ni¿:
a) 100 m przy zestawach wontonów wystawionych w wodzie w sposób opisany w § 10 ust. 1, pkt 3,
b) 30 m przy zestawach manc,
8) odleg³oci boczne (przerwy) miêdzy zestawami netów oraz wontonów wystawionych w wodzie w sposób
opisany w § 10 ust. 1, pkt 2, a nale¿¹cych do ró¿nych rybaków nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ 50 m,
9) odleg³oci równoleg³e (frontalne) miêdzy zestawami sieci stawnych nale¿¹cych do ró¿nych rybaków nie mog¹
byæ mniejsze ni¿:
a) 250 m przy zestawach netów,
b) 300 m przy zestawach wontonów,
c) 50 m przy zestawach manc.
2. Przy po³owach narzêdziami ci¹gnionymi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) d³ugoæ skrzyde³ niewodu ci¹gnionego nie mo¿e przekraczaæ 800 m a skrzyde³ przyw³oki 250 m.
2) d³ugoæ w³oczka ¿ywcowego nie mo¿e przekraczaæ 40 m,
3) miejsca po³owów niewodami ci¹gnionymi i przyw³okami wyznacza w³aciwy inspektor rybo³ówstwa morskiego.
§ 5.
1. £¹czna liczba u¿ywanych do po³owów ryb w pasie 12 Mm od linii brzegu: sieci stawnych, niewodów ci¹gnionych
i przyw³ok oraz sznurów haczykowych nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ okrelono to w zezwoleniach wydanych na 1999 r.
2. Iloæ sieci stawnych wystawionych ze statku w pasie o szerokoci 12 Mm od linii brzegu nie mo¿e przekraczaæ:
1) 100 sztuk  w przypadku statków o d³ugoci do 12,5 m,
2) 200 sztuk  w przypadku statków o d³ugoci od 12,5 do 18 m,
3) 300 sztuk  w przypadku statków o d³ugoci powy¿ej 18 m.
3. Iloæ haków w sznurach haczykowych wystawionych ze statku w pasie 12 Mm od linii brzegu nie mo¿e przekraczaæ
6 tysiêcy sztuk. Termin rozpoczêcia po³owów nale¿y zg³osiæ w³aciwemu inspektorowi rybo³ówstwa morskiego.
4. Zabrania siê u¿ywania do po³owów w tym samym czasie przez jeden (ten sam) statek rybacki narzêdzi ci¹gnionych
i narzêdzi stawnych z wyj¹tkiem sznurów haczykowych i w³oczków ¿ywcowych.

2100

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 670

§ 6.
1. Wybieranie ryb ze stawnych narzêdzi po³owu winno odbywaæ siê w takich odstêpach czasu, by z³owione ryby
mog³y byæ u¿yte do konsumpcji ludzkiej.
2. Przerwa w wybieraniu ryb z narzêdzi stawnych nie mo¿e byæ d³u¿sza ni¿:
1) 24 godziny  przy po³owach netami i wontonami w okresie od 1 czerwca do 15 listopada, a w pozosta³ym
okresie  48 godzin,
2) 24 godziny  przy po³owach mancami,
3) 24 godziny  przy po³owach sznurami haczykowymi.
3. Kontrola matni (klatek ³ownych) stawnych niewodów ledziowych winna odbywaæ siê codziennie, a wybieranie
ryb w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 48 godzin.
§ 7.
1. Po³owy ryb które nie przekroczy³y ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych z przeznaczeniem na przynêtê
mog¹ byæ dokonywane po uzyskaniu zezwolenia Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego.
2. Do po³owów ryb na przynêtê mog¹ byæ u¿ywane sieci ci¹gnione (w³oczki) o wielkoci boku oczka w worku nie
mniejszej ni¿ 4 mm.
3. Z³owione w czasie tych po³owów ryby inne ni¿ przeznaczone na przynêtê nale¿y bezzw³ocznie wpuciæ do wody
w miejscu ich z³owienia, tak aby nie posnê³y.
4. Miejsca po³owów ryb na przynêtê wyznacza w³aciwy inspektor rybo³ówstwa morskiego.
§ 8.
1. Zabrania siê:
1) u¿ywania do po³owów w pasie 12 Mm od linii brzegu sieci stawnych o wielkoci boku oczka od 36 mm do
52 mm,
2) u¿ywania do po³owu okoni i p³oci w pasie 3 Mm od linii brzegu sieci stawnych (wontonów) o wielkoci boku
oczka innych ni¿ 30 mm do 35 mm. W przypadku po³owu i niêcia w wystawionych wontonach sandaczy
poni¿ej wymiaru ochronnego Okrêgowy Inspektor Rybo³ówstwa Morskiego mo¿e zabroniæ u¿ywania tych
narzêdzi na czas okrelony. Termin obowi¹zywania zakazu podaje siê do wiadomoci w formie pisemnego
komunikatu wywieszonego na terenie portów, przystani i baz rybackich,
3) sp³awiania narzêdzi po³owu z pr¹dem wody w pasie 4 Mm od brzegu,
4) u¿ywania do po³owów niewodów ci¹gnionych i przyw³ok w okresie od 1 marca do 15 czerwca,
5) u¿ywania w okresie ochronnym sandacza narzêdzi stawnych, innych ni¿ do po³owów ledzi oraz turbotów
w pasie 5 Mm od linii brzegu,
6) u¿ywania w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia przez statki o d³ugoci ca³kowitej powy¿ej 12,5 m  sieci
stawnych, p³awnic i sznurów haczykowych w pasie o szerokoci 12 Mm od linii brzegu,
7) pozostawiania na ³owisku bojek z tyczkami, kotwic oraz p³ywaków u¿ytych do oznakowania narzêdzi stawnych
 w przypadku zakoñczenia po³owu i wybrania narzêdzi po³owu z wody,
8) przewo¿enia na pok³adzie ³odzi lub kutra narzêdzi po³owu, których u¿ywanie zabronione jest w danym czasie
lub miejscu,
9) stosowania d¿d¿ownic jako przynêty przy po³owach sznurami haczykowymi,
10) prowadzenia po³owów w pasie 500 m od falochronów wejcia portowego oraz przebywania w tym pasie
w przypadku gdy nie wymagaj¹ tego warunki nawigacyjne.
2. Zezwala siê na stosowanie w matni niewodów ci¹gnionych i przyw³ok w czêci koñcowej do 1/4 d³ugoci matni
tkaniny sieciowej o wielkoci boku oczka 20 mm.
§ 9.
1. Sprzêt tra³owy (w³oczki) znajduj¹cy siê na ³odzi rybackiej z której dokonywany jest po³ów ryb przy u¿yciu sieci
stawnych w strefie 12 Mm od linii brzegu winien byæ zabezpieczony w sposób wykluczaj¹cy mo¿liwoæ jego
natychmiastowego u¿ycia.
2. Sprzêt tra³owy uznaje siê za nie przygotowany do natychmiastowego u¿ycia je¿eli deski tra³owe s¹ odpiête od
olinowania w³oczka i s¹ spiête razem, a sieæ zabezpieczona pokrowcem i obwi¹zana sznurem.
§ 10.
1. Narzêdzia u¿ywane do po³owów w pasie 4 Mm od linii brzegu winny byæ oznakowane w nastêpuj¹cy sposób:
1) niewody ci¹gnione i przyw³oki winny posiadaæ oznakowanie matni, w porze dziennej p³ywakiem koloru
czerwonego o rednicy nie mniejszej ni¿ 30 cm, a w przypadku z³ej widzialnoci i w porze nocnej bojk¹ wietln¹
ze wiat³em bia³ym umieszczonym co najmniej 30 cm ponad lustrem wody. Skrzyd³a niewodów w po³owie
d³ugoci nale¿y oznakowaæ w ten sam sposób,
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2) zestawy netów oraz zestawy wontonów wystawione w wodzie w taki sposób, ¿e odleg³oæ linki górnej (nadbory)
od powierzchni wody bêdzie wiêksza ni¿ 3 m winny posiadaæ na koñcu od strony l¹du bojkê z tyczk¹ zaopatrzon¹
w jedn¹ chor¹giewkê koloru czarnego, a na koñcu od strony morza bojkê z tyczk¹ zaopatrzon¹ w dwie
chor¹giewki koloru czarnego,
3) zestawy wontonów wystawione w wodzie w taki sposób, ¿e odleg³oci linki górnej (nadbory) od powierzchni
wody bêdzie mniejsza ni¿ 3 m winny posiadaæ na koñcu od strony l¹du bojkê z tyczk¹ zaopatrzon¹ w jedn¹
chor¹giewkê koloru czerwonego lub pomarañczowego oraz pas tamy odblaskowej nad chor¹giewk¹, a na
koñcu od strony morza bojkê z tyczk¹ zaopatrzon¹ w dwie chor¹giewki koloru czerwonego lub pomarañczowego
oraz pas tamy odblaskowej nad chor¹giewkami.
Zestaw przekraczaj¹cy d³ugoæ 200 m winien posiadaæ dodatkowo w równych odstêpach nie wiêkszych ni¿
100 m p³ywak koloru pomarañczowego o rednicy nie mniejszej ni¿ 15 cm,
4) zestawy manc winny posiadaæ na koñcu od strony wschodniej bojkê z tyczk¹, zaopatrzon¹ w jedn¹ chor¹giewkê
koloru czerwonego lub pomarañczowego i pas tamy odblaskowej nad chor¹giewk¹, a na koñcu od strony
zachodniej bojkê z tyczk¹ zaopatrzon¹ w dwie chor¹giewki koloru czerwonego lub pomarañczowego oraz pas
tamy odblaskowej nad chor¹giewkami,
5) stawne niewody ledziowe winny posiadaæ na obu koñcach oraz po obu stronach w odstêpach nie wiêkszych
ni¿ 75 m bojkê z tyczk¹ zaopatrzon¹ w trzy chor¹giewki koloru czerwonego lub pomarañczowego oraz dwa
pasy tamy odblaskowej pomiêdzy chor¹giewkami.
Dodatkowo na obu koñcach i w po³owie d³ugoci niewodów, po obu stronach  winny byæ umieszczone  na
tyczkach bojek na wysokoci nie mniejszej ni¿ 2,5 m ponad lustrem wody, kuliste reflektory radarowe o rednicy
co najmniej 25 cm,
6) chor¹giewki u¿yte do oznaczenia zestawów narzêdzi stawnych winny mieæ kszta³t prostok¹ta o d³ugoci boku
nie mniejszym ni¿ 40 cm i nale¿y je mocowaæ do tyczki bojki d³u¿szym bokiem, zachowuj¹c odstêp co najmniej
20 cm pomiêdzy dwoma chor¹giewkami. Odstêp pomiêdzy pojedyncz¹ chor¹giewk¹ a lustrem wody nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 140 cm, natomiast przy chor¹giewkach podwójnych i potrójnych odstêp nie mo¿e byæ mniejszy
ni¿ 100 cm,
7) pas tamy odblaskowej winien mieæ szerokoæ co najmniej 10 cm,
8) tyczki bojek winny wystawaæ co najmniej 190 cm ponad lustro wody,
9) linki ³¹cz¹ce narzêdzie po³owu z bojkami winny byæ wykonane z materia³u samoton¹cego lub powinny byæ
obci¹¿one.
2. Zestawy stawnych narzêdzi po³owu wystawione w morzu w odleg³oci od 4 Mm do 12 Mm od linii brzegu winny
byæ oznakowane w nastêpuj¹cy sposób:
1) na koñcu zestawu w sektorze zachodnim licz¹c od po³udnia poprzez zachód i obejmuj¹c pó³noc winna znajdowaæ
siê bojka z tyczk¹ zaopatrzon¹ w dwie chor¹giewki oraz dwa pasy tamy odblaskowej. Narzêdzia wystawione
blisko powierzchni winny byæ oznakowane dodatkowo w porze nocnej dwoma wiat³ami,
2) na koñcu zestawu w sektorze wschodnim licz¹c od pó³nocy poprzez wschód i obejmuj¹c po³udnie, winna
znajdowaæ siê bojka z tyczk¹ zaopatrzon¹ w jedn¹ chor¹giewkê oraz jeden pas tamy odblaskowej. Narzêdzia
wystawione blisko powierzchni winny byæ oznakowane dodatkowo w porze nocnej jednym wiat³em,
3) zestaw wystawiony przypowierzchniowo winien posiadaæ chor¹giewki koloru czerwonego, a zestaw
wystawiony przy dnie, chor¹giewki koloru czarnego,
4) zestaw wystawiony przypowierzchniowo winien posiadaæ dodatkowo na tyczce bojki kulisty znak topowy
z jednym pasem tamy odblaskowej lub kulisty reflektor radarowy,
5) zestaw, którego d³ugoæ przekracza 1 Mm powinien dodatkowo posiadaæ bojki porednie umieszczone
w równych odstêpach, nie wiêkszych ni¿ 1 Mm, a tyczki bojek winny byæ zaopatrzone w jedn¹ chor¹giewkê
koloru bia³ego oraz jeden pas tamy odblaskowej. Narzêdzia wystawione blisko powierzchni winny byæ
oznakowane dodatkowo w porze nocnej jednym wiat³em,
6) zestaw dryfuj¹cych narzêdzi winien posiadaæ na obu koñcach bojkê z tyczk¹ zaopatrzon¹ w jedn¹ chor¹giewkê
koloru czerwonego, pas tamy odblaskowej oraz w porze nocnej w jedno wiat³o. Je¿eli zestaw umocowany
jest jednym koñcem do statku dryfuj¹cego z zestawem, oznaczanie tego koñca jest zbêdne,
7) chor¹giewki u¿yte do oznaczenia winny mieæ kszta³t prostok¹ta z bokiem o wymiarze nie mniejszym ni¿ 40 cm
i nale¿y je mocowaæ do tyczki bojki d³u¿szym bokiem, zachowuj¹c odstêp co najmniej 20 cm pomiêdzy dwoma
chor¹giewkami. Odstêp pomiêdzy lustrem wody, a chor¹giewk¹ nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 140 cm. Chor¹giewki
u¿yte do oznaczenia tego samego zestawu winny mieæ jednakowe wymiary,
8) znak topowy oraz reflektor radarowy winny mieæ kszta³t kuli o rednicy co najmniej 25 cm,
9) tyczki bojek winny wystawaæ co najmniej 1,9 m ponad lustro wody,
10) bojki oraz znaki topowe nie mog¹ byæ koloru czerwonego i zielonego,
11) linki ³¹cz¹ce narzêdzie po³owu z bojkami winny byæ wykonane z materia³u samoton¹cego lub powinny byæ
obci¹¿one,
12) pas tamy odblaskowej winien mieæ szerokoæ co najmniej 10 cm,
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13) wiat³o winno byæ koloru ¿ó³tego i dawaæ b³yski co 5 sekund /F 1 Y 5s/ i powinno byæ widoczne z odleg³oci
nie mniejszej ni¿ 2 Mm,
14) echo/odbicie/reflektora radarowego winno byæ odbierane z odleg³oci nie mniejszej ni¿ 2 Mm.
3. Zestawy haków (sznurów haczykowych) wystawione w pasie 12 Mm od linii brzegu winny posiadaæ na obu koñcach
bojkê z tyczk¹ zaopatrzon¹ w dwie chor¹giewki koloru czarnego, a ponadto w odleg³oci co 500 haków winny byæ
umieszczone bojki z drzewcem (porednie) zaopatrzone w jedn¹ chor¹giewkê koloru czarnego. Przy oznakowaniu
zestawu haków obowi¹zuj¹ przepisy ust. 2 pkt 7, 9 i 11.
4. U¿yte do po³owów w pasie 12 Mm oraz przewo¿one na pok³adzie statku rybackiego narzêdzia po³owowe winny byæ
oznakowane w sposób trwa³y i widoczny oznak¹ ryback¹ umieszczon¹ na:
1) bojkach lub tyczkach bojek,
2) orczykach i deskach tra³owych sieci ci¹gnionych,
3) pierwszym p³ywaku umieszczonym najbli¿ej ucha linki górnej (nadbory) ka¿dej sieci stawnej.
Dopuszcza siê umieszczanie oznaki rybackiej na reflektorach radarowych oraz chor¹giewkach bojek znajduj¹cych siê na
koñcach zestawów narzêdzi stawnych.
§ 11.
Fakt znalezienia lub zagubienia (utraty) narzêdzi po³owu nale¿y bezzw³ocznie zg³osiæ w³aciwemu inspektorowi
rybo³ówstwa morskiego.
§ 12.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
p.o. OKRÊGOWY INSPEKTOR RYBO£ÓWSTWA MORSKIEGO
W SZCZECINIE
Pawe³ Soko³owski
Poz. 671
ZARZ¥DZENIE NR 3
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w Szczecinie
z dnia 2 listopada 1999 r.
w sprawie wykonywania rybo³ówstwa morskiego w celach sportowo-rekreacyjnych.
Na podstawie art. 39a w zwi¹zku z art. 10, pkt 4, art. 11 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
Przepisy zarz¹dzenia stosuje siê do rybo³ówstwa wykonywanego w celach sportowo-rekreacyjnych:
1) w polskich obszarach morskich na zachód od po³udnika 15°23'24" d³ugoci geograficznej wschodniej (ujcie kana³u
z jeziora Resko Przymorskie do morza pod Dwirzynem),
2) na jeziorze D¹bie i kana³ach ³¹cz¹cych jezioro z Odr¹ Zachodni¹,
3) na rzece Regalica od pó³nocnej krawêdzi Mostu C³owego w Szczecinie do ujcia,
4) na rzece Parnica od wschodniej krawêdzi Mostu Portowego w Szczecinie do ujcia,
5) na rzece P³onia od pó³nocnej krawêdzi mostu przy ulicy Przestrzennej w Szczecinie D¹biu do ujcia.
§ 2.
W rozumieniu niniejszego zarz¹dzenia u¿yte w jego treci okrelenia oznaczaj¹:
1) po³owy wêdkarskie  rybo³ówstwo wykonywane w celach sportowo  rekreacyjnych,
2) wêdka  narzêdzie do po³owu ryb, z³o¿one z wêdziska o d³ugoci co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest
linka (¿y³ka) zakoñczona jednym haczykiem albo sztuczn¹ przynêt¹; haczyk nie mo¿e mieæ wiêcej ni¿ cztery ostrza,
które nie wykraczaj¹ poza obwód ko³a o rednicy 30 mm, a sztuczna przynêta  trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie
wiêkszym ni¿ szerokoæ przynêty,
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3) spinningowanie  metoda po³owu ryb drapie¿nych przy u¿yciu wêdki umo¿liwiaj¹cej wyrzut i rêczne ci¹gniêcie
sztucznej przynêty,
4) podrywka  siatka do po³owu przynêty (¿ywca) o maksymalnej powierzchni 1 m kwadratowego i minimalnej wielkoci
boku oczka sieci 5 mm,
5) jednostka p³ywaj¹ca  statek lub urz¹dzenie p³ywaj¹ce nie bêd¹ce statkiem, z którego wykonywane s¹ po³owy
wêdkarskie.
§ 3.
1. Przez wykonywanie po³owów wêdkarskich uwa¿a siê po³ów ryb dokonywany z brzegu, z lodu lub z zakotwiczonej
jednostki p³ywaj¹cej, wy³¹cznie za pomoc¹ wêdek lub podrywki.
2. Prowadzenie po³owów wêdkarskich wymaga uzyskania sportowej licencji po³owowej, któr¹ wydaje Okrêgowy
Inspektor Rybo³ówstwa Morskiego w Szczecinie. Licencja jest wa¿na na polskich obszarach morskich oraz na
akwenach wymienionych w § 1 pkt 25.
3. Przed przyst¹pieniem do po³owu, uprawniony do jego wykonywania jest obowi¹zany do ustalenia czy na wybranym
³owisku nie obowi¹zuj¹ ograniczenia lub zakazy ustalone przez Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego
w Szczecinie.
§ 4.
Przy po³owach wêdkarskich zabronione jest:
1) jednoczesne u¿ywanie wiêcej ni¿ dwóch wêdek,
2) jednoczesne u¿ywanie wiêcej ni¿ jednej wêdki w czasie spinningowania,
3) stosowanie sztucznego wiat³a i urz¹dzeñ do lokalizacji ryb,
4) u¿ywanie podrywek innych ni¿ okrelone w § 2 pkt 4,
5) pozostawianie zarzuconych wêdek bez nadzoru,
6) u¿ywanie wiêcej ni¿ jednej wêdki przy po³owach pod lodem,
7) stosowanie jako przynêt lub zanêt zwierz¹t lub rolin chronionych oraz ikry rybiej,
8) rozdawanie w obrêbie ³owiska z³owionych ryb przed zakoñczeniem po³owów.
§ 5.
1. Zabrania siê po³owu ryb:
1) poni¿ej wymiarów ochronnych,
2) w okresie ochronnym,
3) na obszarach sta³ych i okresowych obwodów ochronnych,
4) metod¹ holowania przynêty za jednostk¹ p³ywaj¹c¹,
5) metod¹ kalecz¹c¹ ryby tzw. szarpaka,
6) metod¹ podnoszenia i opuszczania przynêty w sposób ci¹g³y z wyj¹tkiem ³owienia ryb pod lodem,
7) przy u¿yciu wêdek innych ni¿ uzbrojonych do po³owów ryb niedrapie¿nych w okresie od 1 marca do 15 maja,
8) z mostów oraz z urz¹dzeñ nawigacyjnych.
2. Zakaz po³owu ryb na obszarach sta³ych i okresowych obwodów ochronnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie
dotyczy po³owów wêdkarskich wykonywanych z brzegu w okresie od 1 marca do 30 listopada.
3. Wymiary, okresy i obszary, o których mowa w ust. 1 pkt 13, ustalono w zarz¹dzeniu Nr 1 Okrêgowego Inspektora
Rybo³ówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie wykonywania rybo³ówstwa na Zalewie
Szczeciñskim i w zarz¹dzeniu Nr 2 Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia
2 listopada 1999 r. w sprawie niektórych zasad wykonywania rybo³ówstwa morskiego.
4. Do momentu zakoñczenia po³owu z³owione ryby winny byæ przetrzymywane w stanie umo¿liwiaj¹cym pomiar ich
d³ugoci ca³kowitej.
5. Z³owione ryby niewymiarowe lub bêd¹ce pod ochron¹ nale¿y bezzw³ocznie wypuciæ do wody, nawet gdy ich stan
wskazuje na niewielkie szanse prze¿ycia. Dotyczy to równie¿ ryb z³owionych nieprawid³owo tzn. zahaczonych poza
obrêbem g³owy lub z³owionych na pêtlê linki.
§ 6.
1. Wykonywanie po³owów wêdkarskich z jednostki p³ywaj¹cej i z lodu na obszarze morskich wód wewnêtrznych
i morzu terytorialnym oraz na Jeziorze D¹bie mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie od wschodu do zachodu s³oñca.
2. Po³owy wêdkarskie z lodu mog¹ byæ wykonywane w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 500 m od granic torów wodnych.
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§ 7.
1. Zabrania siê wykonywania po³owów wêdkarskich z jednostki p³ywaj¹cej:
1) na torach wodnych,
2) po obu stronach toru wodnego winoujcie-Szczecin w pasie o szerokoci 200 m od granic toru, a na odcinku
1000 m licz¹c od I Bramy Torowej w kierunku II Bramy torowej w pasie o szerokoci 300 m od granic toru,
3) po obu stronach torów do Trzebie¿y, Stepnicy, Nowego Warpna, Zalesia, Wolina, Kamienia Pomorskiego
i Dziwnowa, w pasie o szerokoci 150 m od osi toru,
4) na Przekopie Mieleñskim,
5) w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od wystawionych w wodzie rybackich narzêdzi po³owowych,
6) w odleg³oci mniejszej ni¿ 100 m od brzegu w rejonie oznakowanych k¹pielisk.
2. Zabrania siê cumowania jednostek p³ywaj¹cych do znaków nawigacyjnych oraz rybackich narzêdzi po³owu lub ich
oznakowania.
3. Zabrania siê kotwiczenia i postoju jednostek p³ywaj¹cych na obszarach sta³ych i okresowych obwodów ochronnych.
§ 8.
1. Pierwszeñstwo w wyborze i zajmowaniu miejsc po³owowych przys³uguje temu wykonuj¹cemu po³owy wêdkarskie,
który przyby³ na nie wczeniej.
2. Przy zajmowaniu miejsc po³owowych winny byæ zachowane minimalne odleg³oci pomiêdzy wykonuj¹cymi po³owy
wêdkarskie:
1) 10 m przy po³owach z brzegu i z lodu,
2) 50 m przy po³owach wêdkami z jednostki p³ywaj¹cej oraz przy spininngowaniu z brzegu,
3) 75 m przy spininngowaniu z jednostki p³ywaj¹cej.
Odleg³oci te mog¹ byæ zmniejszone tylko z zgod¹ wykonuj¹cego po³owy wêdkarskie, który pierwszy zaj¹³ dane
stanowisko.
§ 9.
Osoba wykonuj¹ca po³owy wêdkarskie obowi¹zana jest:
1) posiadaæ przy sobie wa¿n¹ sportow¹ licencjê po³owow¹ i dokument to¿samoci,
2) okazaæ na ¿¹danie uprawnionego do kontroli w/w dokumenty oraz sprzêt wêdkarski, z³owione ryby i przynêty.
§ 10.
Wykonuj¹cych rybo³ówstwo morskie w celach sportowo-rekreacyjnych obowi¹zuj¹ przepisy ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778) oraz wydane do tej ustawy
przepisy wykonawcze.
§ 11.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
p.o. OKRÊGOWY INSPEKTOR RYBO£ÓWSTWA MORSKIEGO
W SZCZECINIE
Pawe³ Soko³owski

Poz. 672
ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE NR 1
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w Szczecinie
z dnia 2 listopada 1999 r.
w sprawie okrelenia wielkoci dopuszczalnego po³owu ryb przy wykonywaniu rybo³ówstwa morskiego
w celach sportowo-rekreacyjnych.
Na podstawie art. 39b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 i z 1999 r.
Nr 70, poz. 778)  maj¹c na uwadze ochronê ¿ywych zasobów morza, zarz¹dza siê co nastêpuje:
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§ 1.
Przepisy zarz¹dzenia stosuje siê do rybo³ówstwa wykonywanego w celach sportowo-rekreacyjnych:
1) w polskich obszarach morskich na zachód od po³udnika 15°23'24" d³ugoci geograficznej wschodniej (ujcie kana³u
z Jeziora Resko Przymorskie do morza pod Dwirzynem),
2) na Jeziorze D¹bie i kana³ach ³¹cz¹cych jezioro z Odr¹ Zachodni¹,
3) na rzece Regalica od pó³nocnej krawêdzi Mostu C³owego w Szczecinie do ujcia,
4) na rzece Parnica od wschodniej krawêdzi Mostu Portowego w Szczecinie do ujcia,
5) na rzece P³onia od pó³nocnej krawêdzi mostu przy ulicy Przestrzennej w Szczecinie D¹biu do ujcia.
§ 2.
1. Zabrania siê zatrzymywania ni¿ej wymienionych gatunków ryb w przypadku gdy dobowy po³ów przekroczy iloæ:
1) troæ  2 sztuki,
2) szczupak  3 sztuki,
3) sandacz  3 sztuki,
4) sum  3 sztuki,
5) wêgorz, lin  5 sztuk ³¹cznie,
6) leszcz  10 sztuk,
7) dorsz  15 sztuk.
2. £¹czna iloæ z³owionych gatunków ryb wymienionych w ust. 1, pkt 15 nie mo¿e przekraczaæ 10 sztuk w ci¹gu
doby.
3. £¹czna iloæ z³owionych ryb innych gatunków ni¿ wymienione w ust. 1 nie mo¿e przekraczaæ wagi 5 kg w ci¹gu
doby.
§ 3.
Zarz¹dzenie nie ma zastosowania do po³owu ryb wykonywanego w czasie zawodów sportowych.
§ 4.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
p.o. OKRÊGOWY INSPEKTOR RYBO£ÓWSTWA MORSKIEGO
W SZCZECINIE
Pawe³ Soko³owski
Poz. 673
UCHWA£A NR VI/63/99
Rady Gminy w Dobrej
z dnia 7 padziernika 1999 r.
w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412) Rada Gminy w Dobrej uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Zgodnie z uchwa³¹ Nr VI/51/98 Rady Gminy w Dobrej z dnia 18 czerwca 1998 r. dokonaæ zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, zatwierdzonym uchwa³¹ Nr VII/35/94 Rady Gminy z dnia 8 grudnia 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 16, poz. 157 z dnia 16 grudnia 1994 r.).
§ 2.
Przepisy ogólne
1. Zmiana w planie obejmuje powierzchniê 0,6509 ha.
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Obszar i przedmiot zmian:

OBRÊB
GEODEZYJNY

NUMER
DZIA£KI

POW.
[HA]

W¹welnica

33/6

0,6509

PRZ
PRZEZNACZEN
W ISTNIEJ¥CY
PLANIE
teren upraw
ogrodniczych

Granice obszaru zmiany oznaczono na rysunku planu w skali 1:500, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) umo¿liwienie realizacji zamierzeñ inwestycyjnych w³acicielowi terenu zgodnie z art. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994
2) zachowanie interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych, zw³aszcza w zakresie ochrony rodowiska
przyrodniczego, powi¹zañ komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej.
3. Ustalenia planu, zawarte w tekcie uchwa³y, obejmuj¹:
1) tereny us³ug nieuci¹¿liwych oraz handlu, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem U,
2) tereny urz¹dzeñ tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem KD,
3) zasady obs³ugi infrastruktury technicznej.
4. Tereny, o których mowa w ust. 1, do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmian¹ funkcji terenu, mog¹ byæ
wykorzystywane w sposób dotychczasowy.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1. ustala siê przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne wraz
z warunkami jego dopuszczenia.
6. Integraln¹ czêci¹ zmiany w planie jest rysunek w skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
7. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wed³ug zasad
ustalonych dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi jak na rysunku planu.
§ 3.
Wyjanienia u¿ywanych pojêæ
1. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na
danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
2) przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które
uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.
§ 4.
Przepisy szczegó³owe
1. Wyznacza siê teren okrelony na rysunku planu symbolem U z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê
us³ugow¹ oraz handel. Przewidywana na tym terenie inwestycja bêdzie rozbudow¹ istniej¹cych na s¹siedniej
dzia³ce (nr 33/3), us³ug.
2. Na terenach U ustala siê:
1) maksymaln¹ wysokoæ zabudowy 2,0 kondygnacji (do 8,0 m do kalenicy),
2) wydzielenie miejsc postojowych na terenie dzia³ki nr 33/6 lub zachowanie parkingu na dzia³ce nr 33/3 dla
obs³ugi ca³oci inwestycji.
3. Na terenach U dopuszcza siê realizacjê:
1) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) ci¹gów pieszo-jezdnych,
3) obiektu socjalno-mieszkalnego.
4. Dojazd do terenu objêtego zmian¹ w planie stanowi projektowana droga niepubliczna, oznaczona na rysunku planu
symbolem KD, o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 m.
5. W zakresie ochrony rodowiska ustala siê:
1) ze wzglêdu na po³o¿enie terenu zmiany w planie w strefie zasobowej ujêæ wody pitnej Pilchowo-Arkonkawierczewo, obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy wed³ug Decyzji Wojewody Szczeciñskiego Nr OS6/7622/5/91
z dnia 17 listopada 1991 r.,
2) w przypadku wyst¹pienia uci¹¿liwoci projektowanych obiektów, strefa tej uci¹¿liwoci winna zamkn¹æ siê
w granicach w³asnej dzia³ki.
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6. W zakresie zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia cieków ustala siê:
1) utrzymanie zaopatrzenia w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej bazuj¹cej na ujêciu wody we wsi Do³uje,
2) przy³¹czenie nowych obiektów na warunkach dysponenta sieci,
3) odprowadzenie cieków sanitarnych do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej (odbiornikiem cieków bêdzie istn.
oczyszczalnia cieków w Lubieszynie),
4) odprowadzenie cieków deszczowych  kanalizacj¹ deszczow¹.
7. Zaopatrzenia w gaz przewiduje siê z istniej¹cej sieci gazowej rednich cinieñ, poprzez reduktory nacienne.
8. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o utrzymuje siê indywidualny system grzewczy (paliwo gazowe, p³ynne lub
elektryczne).
9. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów utrzymuje siê miejski system gromadzenia odpadów sta³ych;
zaleca siê wprowadzenie selektywnej zbiórki u ród³a.
10. Zasilanie w energiê elektryczn¹ obszaru zmiany  projektowan¹ lini¹ kablow¹ niskich napiêæ z istn. stacji
transformatorowej 15/0,4 kV nr 1058 (poza granicami opracowania) na warunkach okrelonych przez dysponenta
sieci.
Sieci elektroenergetyczne przewiduje siê w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gi komunikacyjne.
11. Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów rolnych o powierzchni 0,6509 ha na cele nierolne dla obszaru
okrelonego w § 2 ust. 1, objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ (w nastêpuj¹cych klasach bonitacyjnych):
1) dr/R VI  0,0240 ha,
2) dr/Ps V  0,0309 ha,
3) B/Ps V  0,0755 ha,
4) Ps V  0,3550 ha,
5) Rz VI  0,4850 ha.
§ 5.
Przepisy koñcowe
1. Na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹ w planie trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Dobra, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Dobrej Nr VII/35/94 z dnia 8 grudnia 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 16, poz. 157 z 16 grudnia 1994 r.), w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Dobra.
2. Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r., ustala siê jednorazow¹
op³atê za wzrost wartoci nieruchomoci w wysokoci 0% dla terenu objêtego niniejsz¹ zmian¹.
3. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Teodor Leszczyñski
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Poz. 673
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Poz. 674
KOMUNIKAT
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 4 listopada 1999 r.
w sprawie utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisów prawnych.
Dyrektor Urzêdu Morskiego w Szczecinie informuje, ¿e w zwi¹zku z wejciem w ¿ycie przepisów ustawy z dnia
24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778),
trac¹ moc przepisy prawne Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie wydane w sprawach rybo³ówstwa morskiego,
a mianowicie:

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Numer i data
w sprawie
zarz¹dzenia/
zarz¹dzenia
porz¹dkowego*
Z.P.2/76
trybu postêpowania kierowników (kapitanów
z 19.01.1976 r. polskich statków rybackich podczas dokony
kontroli na tych statkach przez obcych
inspektorów rybo³ówstwa na wodach Po³udn
Wschodniego Atlantyku, objêtych Konwenc
ICSEAF
Z.P.3/76
zasad dokonywania kontroli obcych statków
z 19.01.1976 r. rybackich przez polskich inspektorów
rybo³ówstwa na wodach Po³udniowoWschodniego Atlantyku objêtych Konwencj
ICSEAF
Z.P.4/76
zasad dokonywania kontroli obcych statków
z 19.01.1976 r. rybackich przez polskich inspektorów
rybo³ówstwa na wodach Pó³nocno-Wschodn
Atlantyku
Z.P.5/76
postêpowania kapitanów polskich statków
z 19.01.1976 r. rybackich podczas dokonywania kontroli na
statkach przez obcych inspektorów na woda
Pó³nocno-Wschodniego Atlantyku
Z.P.5/82
wykonywania rybo³ówstwa na wodach Pó³n
z 21.04.1982 r. Zachodniego Atlantyku objêtych Konwencj¹
Rybo³ówstwa Pó³nocno-Zachodniego Atlant
zwan¹ "NAFO"
Z.P.1/84
zasad wykonywania rybo³ówstwa na wodach
z 17.01.1984 r. objêtych umow¹ pomiêdzy PRL a Królestwe
Norwegii
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8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Z.P.6/84
zasad wykonywania rybo³ówstwa, wynikaj¹
z 12.10.1984 r. z porozumienia pomiêdzy PRL a Kanad¹ na
obszarze stref ochrony rybo³ówstwa Kanady
Z.P.2/85
zasad wykonywania rybo³ówstwa na wodach
z 16.03.1985 r. Pó³nocno-Wschodniego Atlantyku
Z.P.4/85
z 8.08.1985 r.
Z.P.6/85
z 6.11.1985 r.

Z.P.6/93
z 4.05.1993 r.
Z.P.9/93
z 16.07.1993 r.
Z.P.13/94
z 19.12.1994 r.
Z.P.2/95
z 20.01.1995 r.
Z.P.3/95
z 13.02.1995 r.

zasad wykonywania rybo³ówstwa na wodach
objêtych porozumieniem pomiêdzy PRL a U
kontroli rybo³ówstwa na wodach objêtych
Konwencj¹ o przysz³ej wielostronnej wspó³p
w rybo³ówstwie na Pó³nocno-Zachodnim
Atlantyku
zasad wykonywania rybo³ówstwa na wodach
Centralnej Czêci Morza Beringa
prowadzenia po³owów przy u¿yciu usidlaj¹c
narzêdzi po³owu na morzu pe³nym
okrelenia ³owisk przeznaczonych do po³ow
sprzêtem stawnym
okrelenia niektórych zasad wykonywania
rybo³ówstwa morskiego
zasad wykonywania rybo³ówstwa na wodach
objêtych Konwencj¹ o Zachowaniu ¯ywych
Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR)

ustalenia terminu zakazu po³owu sandacza
(Lucioperca lucioperca L.)
ustalenia terminu obowi¹zywania okresu
ochronnego oraz czasowego zakazu po³owu
okresie wiosennego tar³a 1995 r.
19.
Z.P.7/95
wprowadzenia zakazu u¿ywania do po³owów
z 19.04.1995 r. niektórych rodzajów narzêdzi po³owowych
20.
Z.P.11/95
zasad wykonywania rybo³ówstwa na Morzu
z 17.07.1995 r. Ochockim i Morzu Beringa
21
Z P 12/95
zasad wykonywania rybo³ówstwa na wodach
17.

Z.P.5/95
z 27.03.1995 r.
18.
Z.P. 6/95
z 6.04.1995 r.

Poz. 674
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Poz. 674 - 676

28.

Z.P. Nr 11/97 w sprawie wprowadzenia obowi¹zku
z 15.12.1997 r. rejestrowania przez rybaków ³odziowych
wielkoci uzyskiwanych po³owów ryb oraz
sk³adania owiadczeñ o wielkoci po³owów.
29. Z.P. Nr 12/97 w sprawie wprowadzenia obowi¹zku
z 15.12.1997 r. dokumentowania przez rybaków kutrowych
³odziowych wielkoci uzyskiwanych po³owó
* Z.  zarz¹dzenie,
Z.P.  zarz¹dzenie porz¹dkowe.
DYREKTOR
URZÊDU MORSKIEGO W SZCZECINIE
Micha³ Buczkowski
Poz. 675
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
nr PCC/31/S/244/U/3/99.
W dniu 31 sierpnia 1999 r. za zgod¹ Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzib¹ przy ulicy
Nasiennej 6, 73-110 Stargard Szczeciñski, postanowiono wykreliæ punkt dotycz¹cy standardów jakociowych w koncesji
na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Stargardzie Szczeciñskim zaakceptowa³o proponowan¹ przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki zmianê decyzji koncesyjnej, polegaj¹c¹ na wykreleniu punktu dotycz¹cego
obowi¹zku opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakociowych prowadzonej
dzia³alnoci maj¹cych na celu w³aciw¹ obs³ugê odbiorców.
W wietle przepisów § 34, 36 i 37 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych
warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642), zawarcie w koncesji omawianego warunku by³o zbêdne.
Na podstawie art. 155 ustawy  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pón. zm.)
w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 4 wrzenia 1998 r. nr PCC/31/244/U/2/98/BK w sprawie udzielenia
koncesji z urzêdu.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski
Poz. 676
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
nr PCC/91/S/390/U/3/99.
W dniu 31 sierpnia 1999 r. za zgod¹ Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzib¹ przy ulicy S³owiañskiej 9,
78-300 widwin, postanowiono wykreliæ punkt dotycz¹cy standardów jakociowych w koncesji na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a.
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Poz. 676 - 677

UZASADNIENIE
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w widwinie zaakceptowa³a proponowan¹ przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki zmianê decyzji koncesyjnej, polegaj¹c¹ na wykreleniu punktu dotycz¹cego obowi¹zku opracowania
i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakociowych prowadzonej dzia³alnoci maj¹cych na celu
w³aciw¹ obs³ugê odbiorców.
W wietle przepisów § 34, 36 i 37 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych
warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642), zawarcie w koncesji omawianego warunku by³o zbêdne.
Na podstawie art. 155 ustawy  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pón. zm.)
w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 25 wrzenia 1998 r. nr PCC/91/390/U/2/98/PK w sprawie udzielenia
koncesji z urzêdu.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski
Poz. 677
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
nr PCC/259/S/420/U/3/99.
W dniu 25 sierpnia 1999 r. za zgod¹ Przedsiêbiorstwa Geotermia Pyrzyce Sp. z o. o. z siedzib¹ przy ulicy
Ciep³owniczej 27, 74-200 Pyrzyce, postanowiono wykreliæ punkt dotycz¹cy standardów jakociowych w koncesji na
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo Geotermia Pyrzyce Sp. z o. o. w Pyrzycach zaakceptowa³a proponowan¹ przez Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki zmianê decyzji koncesyjnej, polegaj¹c¹ na wykreleniu punktu dotycz¹cego obowi¹zku opracowania
i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakociowych prowadzonej dzia³alnoci maj¹cych na celu
w³aciw¹ obs³ugê odbiorców.
W wietle przepisów § 34, 36 i 37 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych
warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642), zawarcie w koncesji omawianego warunku by³o zbêdne.
Na podstawie art. 155 ustawy  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pón. zm.)
w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 9 padziernika 1999 r. nr PCC/259/420/U/3/98/BK w sprawie udzielenia
koncesji z urzêdu.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski
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Poz. 678
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
nr PCC/663/S/1169/U/3/99.
W dniu 31 sierpnia 1999 r. za zgod¹ Fabryki Papieru Szczecin  Skolwin S. A. z siedzib¹ przy ulicy Sto³czyñskiej 100,
71-871 Szczecin, postanowiono wykreliæ punkt dotycz¹cy standardów jakociowych w koncesji na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a.
UZASADNIENIE
Fabryka Papieru Szczecin  Skolwin S. A. w Szczecinie zaakceptowa³a proponowan¹ przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki zmianê decyzji koncesyjnej, polegaj¹c¹ na wykreleniu punktu dotycz¹cego obowi¹zku opracowania
i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakociowych prowadzonej dzia³alnoci maj¹cych na celu
w³aciw¹ obs³ugê odbiorców.
W wietle przepisów § 34, 36 i 37 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych
warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642), zawarcie w koncesji omawianego warunku by³o zbêdne.
Na podstawie art. 155 ustawy  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pón. zm.)
w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 12 listopada 1998 r. nr PCC/663/1169/U/1/98/JK w sprawie udzielenia
koncesji z urzêdu.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski

Poz. 679
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
nr PCC/693/S/2696/U/3/99.
W dniu 13 sierpnia 1999 r. za zgod¹ Przedsiêbiorstwa Projektowo-Us³ugowego Hydronika z siedzib¹ przy ulicy
Zwyciêstwa 219, 75-609 Koszalin, postanowiono wykreliæ punkt dotycz¹cy standardów jakociowych w koncesji na
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo Projektowo-Us³ugowe Hydronika w Koszalinie zaakceptowa³o proponowan¹ przez Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki zmianê decyzji koncesyjnej, polegaj¹c¹ na wykreleniu punktu dotycz¹cego obowi¹zku
opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakociowych prowadzonej dzia³alnoci
maj¹cych na celu w³aciw¹ obs³ugê odbiorców.
W wietle przepisów § 34, 36 i 37 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych
warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642), zawarcie w koncesji omawianego warunku by³o zbêdne.
Na podstawie art. 155 ustawy  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pón. zm.)
w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) Prezes Urzêdu Regulacji
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Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 28 listopada 1998 r. nr PCC/693/2696/U/2/98/BK w sprawie udzielenia
koncesji z urzêdu.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski
Poz. 680
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
nr PCC/710/S/1979/U/3/99.
W dniu 25 sierpnia 1999 r. za zgod¹ Energetyki Cieplnej w Po³czynie Zdroju Sp. z o. o. z siedzib¹ przy ulicy
Mieszka I 19, 78-320 Po³czyn Zdrój, postanowiono wykreliæ punkt dotycz¹cy standardów jakociowych w koncesji na
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
UZASADNIENIE
Energetyka Cieplna w Po³czynie Zdroju Sp. z o. o. w Po³czynie Zdroju zaakceptowa³a proponowan¹ przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki zmianê decyzji koncesyjnej, polegaj¹c¹ na wykreleniu punktu dotycz¹cego
obowi¹zku opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakociowych prowadzonej
dzia³alnoci maj¹cych na celu w³aciw¹ obs³ugê odbiorców.
W wietle przepisów § 34, 36 i 37 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych
warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642), zawarcie w koncesji omawianego warunku by³o zbêdne.
Na podstawie art. 155 ustawy  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pón. zm.)
w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 1 grudnia 1999 r. nr PCC/710/1979/U/2/98/BK w sprawie udzielenia
koncesji z urzêdu.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski
Poz. 681
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
nr PCC/722/S/2856/U/3/99.
W dniu 13 sierpnia 1999 r. za zgod¹ Zak³adu Energetyki Cieplnej (Gmina £obez) z siedzib¹ przy ulicy
Magazynowa 17, 73-300 £obez, postanowiono wykreliæ punkt dotycz¹cy standardów jakociowych w koncesji na
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
UZASADNIENIE
Zak³ad Energetyki Cieplnej (Gmina £obez) w £obezie zaakceptowa³ proponowan¹ przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki zmianê decyzji koncesyjnej, polegaj¹c¹ na wykreleniu punktu dotycz¹cego obowi¹zku opracowania
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i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakociowych prowadzonej dzia³alnoci maj¹cych na celu
w³aciw¹ obs³ugê odbiorców.
W wietle przepisów § 34, 36 i 37 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych
warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642), zawarcie w koncesji omawianego warunku by³o zbêdne.
Na podstawie art. 155 ustawy  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pón. zm.)
w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 16 grudnia 1998 r. nr PCC/722/2856/U/OT8/98/JC w sprawie udzielenia
koncesji z urzêdu.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski
Poz. 682
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 29 padziernika 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo Projektowo-Us³ugowe
Hydronika w Koszalinie.
Informuje siê, i¿ w dniu 29 padziernika 1999 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹
przez Przedsiêbiorstwo Projektowo-Us³ugowe Hydronika w Koszalinie o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ820/2696B/27/99
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126)
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9,
poz. 26, Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 7, poz. 55, Nr 45, poz. 289; z 1983 r. Nr 41, poz. 185; z 1984 r. Nr 34, poz. 183; z 1986 r.
Nr 47, poz. 228; z 1987 r. Nr 21, poz. 123, Nr 33, poz. 186; z 1989 r. Nr 20, poz. 107; z 1990 r. Nr 34, poz. 201; z 1991 r. Nr 100,
poz. 442, Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Nr 43, poz. 189, Nr 106,
poz. 496; z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 944 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1126), a tak¿e
na podstawie § 16 ust. 2 i § 17 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ
z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 6 lipca 1999 r. Przedsiêbiorstwa Projektowo Us³ugowego Hydronika z siedzib¹ w Koszalinie posiadaj¹cego
statystyczny numer identyfikacyjny Regon 330004413 zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
o zatwierdzenie taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo postanawiam:
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione wy¿ej Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do
niniejszej decyzji,
2) zatwierdziæ wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa, o którym mowa w § 17 ust. 25 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r.
Nr 30, poz. 291), w wysokoci 0%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia
30 listopada 2000 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa z dnia
6 lipca 1999 r., posiadaj¹cego koncesje wydane w dniu 28 listopada 1998 r. o numerach WCC/659/2696/U/2/98/BK

2116

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 682

 na wytwarzanie ciep³a i PCC/693/2696/U/2/98/BK  na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291).
Wspó³czynnik korekcyjny X, o którym mowa w § 17 ust. 25 powo³anego rozporz¹dzenia zosta³ okrelony przez
Przedsiêbiorstwo w wysokoci adekwatnej do realizowanych inwestycji i innych dzia³añ w zakresie dotycz¹cym
modernizacji i wynikaj¹cej st¹d mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania tego Przedsiêbiorstwa w okresie
kolejnych 12 miesiêcy.
Ustalenie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie na okres do dnia 30 listopada 2000 r.
zwi¹zane jest  z uwagi na potrzebê ochrony interesów odbiorców  z koniecznoci¹ ich zweryfikowania na podstawie
prowadzonej ewidencji kosztów dla okrelonych w taryfie grup odbiorców.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
PREZESA
Urzêdu Regulacji Energetyki
Wicedyrektor
Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u
Terenowego z siedzib¹ w Szczecinie
Barbara Giejsztowt
Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ820/2696B/27/99
z dnia 29 padziernika 1999 r.

TARYFA DLA CIEP£A
Przedsiêbiorstwo Projektowo Us³ugowe
HYDRONIKA w Koszalinie
CZÊÆ I
Objanienie skrótów i pojêæ u¿ywanych w taryfie:
1) ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042
oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594 i Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126),
2) Rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ
z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291),
3) Rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia,
obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642),
4) sprzedawca  przedsiêbiorstwo energetyczne dostarczaj¹ce odbiorcy ciep³o na podstawie umowy sprzeda¿y
ciep³a, zawartej z tym odbiorc¹,
5) ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a dostarczanego do
sieci ciep³owniczej,
6) sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
róde³ ciep³a do obiektów,
7) przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej ³¹cz¹cy ród³o ciep³a z t¹ sieci¹ lub odcinek sieci ciep³owniczej
doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
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8) wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika
ciep³a dostarczanego z sieci ciep³owniczej oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
9) grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny, z którym s¹ po³¹czone instalacje odbiorcze obs³uguj¹ce wiêcej ni¿
jeden budynek,
10) instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w budynkach,
11) uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania urz¹dzenia s³u¿¹ce do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których odczyty stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania
ciep³a,
12) zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczanego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e
wyst¹piæ w warunkach obliczeniowych, przez okres co najmniej jednej godziny,
13) warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o, i temperaturê wody u¿ytkowej,
14) sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Przedsiêbiorstwo Projektowo-Us³ugowe Hydronika z siedzib¹ w Koszalinie prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie
województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego w zakresie:


wytwarzania ciep³a w 7 ród³ach ciep³a o ³¹cznej mocy zainstalowanej 40,0 MWt,



przesy³ania i dystrybucji ciep³a 7-ma sieciami ciep³owniczymi wspó³pracuj¹cymi z 6-cioma ród³ami ciep³a,



eksploatacji wêz³ów cieplnych.

Dzia³alnoæ gospodarcza zwi¹zana z zaopatrzeniem w ciep³o prowadzona jest na podstawie umów dzier¿awy, b¹d
nieodp³atnego przekazania w u¿ytkowanie obiektów i urz¹dzeñ.
CZÊÆ III
Charakterystyka róde³ ciep³a i podzia³ odbiorców na grupy
Potrzeby cieplne odbiorców obejmuj¹ zu¿ycie ciep³a na ogrzewanie obiektów oraz zu¿ycie ciep³a na podgrzanie wody
wodoci¹gowej.
Potrzeby cieplne odbiorców s¹ pokrywane ze róde³ ciep³a poprzez sieci ciep³ownicze, w których nonikiem jest gor¹ca
woda o temperaturze zale¿nej od warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym i o sta³ej temperaturze w okresie
letnim.
Odbiorcy ciep³a przy³¹czeni do sieci ciep³owniczej s¹ zasilani z indywidualnych wêz³ów cieplnych obs³uguj¹cych jeden
budynek lub z grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych wiêcej ni¿ jeden budynek.
Zestawienie róde³ ciep³a
1. ród³o nr 1  kot³ownia centralna zlokalizowana w Pile przy ul. Podchor¹¿ych 1 o ³¹cznej mocy zainstalowanej
21,8 MWt wspó³pracuj¹ca z dwiema sieciami ciep³owniczymi nr 1 i 2 o parametrach 130/80°C pokrywaj¹cymi potrzeby
cieplne jednego odbiorcy.
2. ród³o nr 2  kot³ownia osiedlowa w m. Budowo o ³¹cznej mocy 8,7 MWt, wspó³pracuj¹ca z sieci¹ ciep³ownicz¹
nr 3 o parametrach 130/80°C.
3. ród³o nr 3  kot³ownia osiedlowa zlokalizowana przy ul. Lutyckiej w Pile o ³¹cznej mocy 1,4 MWt, wspó³pracuje
z sieci¹ ciep³ownicz¹ nr 4 o parametrach 95/70°C.
4. ród³o nr 4  kot³ownia osiedlowa zlokalizowana na Osiedlu Przylesie w Kaczorach, o ³¹cznej mocy zainstalowanej
1,1 MWt, wspó³pracuj¹ca z sieci¹ ciep³ownicz¹ nr 5 o parametrach 95/70°C.
5. ród³o nr 5  kot³ownia lokalna zlokalizowana przy ul. Polnej 610 w Olesznie, o ³¹cznej mocy 0,6 MWt,
wspó³pracuj¹ca z sieci¹ ciep³ownicz¹ nr 6 o parametrach 95/70°C.
6. ród³o nr 6  kot³ownia lokalna zlokalizowana w m. G³êbokie, o ³¹cznej mocy 0,3 MWt, wspó³pracuj¹ca z sieci¹
ciep³ownicz¹ nr 7 o parametrach 95/70°C.
7. ród³o nr 7  kot³ownia osiedlowa zlokalizowana w m. Rosnowo k. Koszalina o ³¹cznej mocy 5,8 MWt,
wspó³pracuj¹ca z grupowym wêz³em wymiennikowym.
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Podzia³ na grupy odbiorców

1

Symbol
grupy
odbiorców
A1

2

A2

3

A3

4

A4

5

A5

6

A6

7

A7

8

A8

9

A9

Lp.

Opis grupy
Odbiorca zasilany w ciep³o ze ród³a nr 1
i wêz³ów cieplnych, eksploatowanych prz
Odbiorca zasilany w ciep³o ze ród³a nr
i wêz³a cieplnego, eksploatowanych przez
Odbiorca zasilany w ciep³o ze ród³a nr
eksploatowanej przez przedsiêbiorstwo cie
Odbiorca zasilany w ciep³o ze ród³a nr
i wêz³a cieplnego eksploatowanych przez
Odbiorca zasilany ze ród³a nr 3 za pore
cieplnych eksploatowanych przez przedsiê
Odbiorca zasilany ze ród³a nr 4 za pore
cieplnych eksploatowanych przez przedsiê
Odbiorca zasilany ze ród³a nr 5 za pore
cieplnych eksploatowanych przez przedsiê
Odbiorca zasilany ze ród³a nr 6 za pore
cieplnych eksploatowanych przez przedsiê
Odbiorca zasilany ze ród³a nr 7.
CZÊÆ IV
Rodzaje i wysokoæ cen i stawek op³at

A. Rodzaje i wysokoæ cen i stawek op³at w opomiarowanym systemie rozliczeñ
Ceny nie zawieraj¹ podatku VAT
Lp

Rodzaj op³aty
A1

Ceny za moc
zamówion¹
[z³/MW x m-c]
2. Ceny ciep³a
[z³/GJ]
3. Ceny nonika ciep³a
[z³/m3]
4. Stawki op³at
abonament
[z³/przy³¹cze x m-c]
5. Stawki op³at
za us³ugi
przesy³owe
[z³/MW x m-c]

A2

A3

Odbiorc
A4
A5

1.

5224,78 4973,27 4973,27 4973,27 6780
17,83

19,48

19,48

19,48

22,

17,10

17,30

17,30

17,30

20,

11,17

11,00

11,00

11,00

11,

2350,91 2516,81 1338,16 1739,42 4987

B. Przerwanie i wznowienie dostarczania ciep³a na dodatkowe ¿¹danie odbiorcy
Ceny nie zawieraj¹ podatku VAT

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Grupy taryfowe
odbiorców
A1
A2, A3, A4
A5
A6
A7
A8
A9

Cena
(z
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C. Sprawdzenie prawid³owoci wskazañ urz¹dzenia pomiarowego
Ceny nie zawieraj¹ podatku VAT

Lp.

1
2
3
4

Ciep³omierz z przelicznikiem,
par¹ czujników i wodomierzem
o przep³ywie m3/h
ponad 100
50 - 100
15 - 50
poni¿ej 15

Cena

D. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
Podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie do sieci  obejmuj¹cych stawki op³at za:


budowê przy³¹czy [z³/mb]



wykonanie przejcia przy³¹cza przez cianê obiektu [z³/przejcie]



rozbudowê sieci ciep³owniczej [z³/m3/h]

s¹ kosztorysowe normy nak³adów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny czynników produkcji
dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 i z 1999 r. Nr 45,
poz. 437) obowi¹zuj¹ce w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie.
CZÊÆ V
Zasady ustalania cen i stawek op³at
Jednostkowe koszty oraz ceny i stawki op³at ustalone zosta³y na podstawie rozporz¹dzenia taryfowego.
W kalkulacjach jednostkowych cen i stawek op³at uwzglêdniono koszty uzasadnione poniesione przez przedsiêbiorstwo
w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a, wynikaj¹ce z ewidencji kosztów prowadzonej zgodnie z przepisami
o rachunkowoci oraz planowane koszty modernizacji i rozwoju, wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cego w przedsiêbiorstwie planu
modernizacji i rozwoju.
Koszty modernizacji i rozwoju okrelono na podstawie planu rozwoju przedsiêbiorstwa jako rednie roczne koszty
w okresie objêtym planem, wynikaj¹ce z okrelonych w tym planie nak³adów inwestycyjnych.
W kosztach modernizacji uwzglêdniono  na³o¿ony na przedsiêbiorstwo w Koncesjach na wytwarzanie oraz na przesy³
i dystrybucjê ciep³a  obowi¹zek opomiarowania odbiorców ciep³a oraz zautomatyzowania dostawy ciep³a do wêz³ów.
Stawki op³at dodatkowych obejmuj¹ op³aty za przerwanie i wznowienie dostarczania ciep³a oraz sprawdzenie prawid³owoci
wskazañ uk³adu pomiarowego.
Ceny i stawki op³at zawarte w taryfie nie zawieraj¹ podatku od towarów i us³ug VAT.
CZÊÆ VI
Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców
1. Stosowane w taryfie ceny i stawki op³at ustalone s¹ dla standardów jakociowych obs³ugi odbiorców okrelonych
w rozdziale 7 Rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego i stosuje siê je, je¿eli strony w umowie nie postanowi³y inaczej.
2. W przypadku niedotrzymania przez strony warunków umowy stosuje siê § 32 Rozporz¹dzenia taryfowego.
3. W przypadku uszkodzenia b¹d stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego
wysokoæ op³at, w okresie braku prawid³owego pomiaru iloci dostarczonego ciep³a, ustalona bêdzie na zasadach
okrelonych w § 33 Rozporz¹dzenia taryfowego.
4. W przypadku niedotrzymania przez sprzedawcê warunków umowy w zakresie terminów rozpoczêcia i zakoñczenia
dostarczania ciep³a w celu ogrzewania i planowanych przerw w dostarczaniu ciep³a w okresie letnim, odbiorcy
przys³uguj¹ bonifikaty w wysokoci okrelonej w § 34 Rozporz¹dzenia taryfowego.
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CZÊÆ VII
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
1. Przedsiêbiorstwo zawiadomi odbiorców o zmianie cen i stawek op³at pisemnie na co najmniej 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.
2. Przedsiêbiorstwo okrela wartoæ wspó³czynnika X na poziomie 0%.
3. Przedsiêbiorstwo dostosuje stawki op³at i ceny zale¿ne i niezale¿ne od iloci dostarczanego ciep³a nie czêciej ni¿
raz na 12 m-cy do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych na zasadach okrelonych w § 17 Rozporz¹dzenia
taryfowego.

KOMUNIKAT
Uprzejmie informuje siê PT. Prenumeratorów, i¿ cena prenumeraty rocznej jednego egzemplarza
Dziennika Urzêdowego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie w 2000 roku 200,00 z³otych.
Prenumeratê mo¿na zg³aszaæ tylko na okres roczny w terminie do dnia 31 stycznia 2000 r. uiszczaj¹c
stosown¹ kwotê na konto Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4,
Wydzia³ Finansowy,
do NBP O/O Szczecin Nr 10101599-5597-223-1
powiadamiaj¹c o wp³acie ww. Wydzia³.
Dodatkowo informuje siê, i¿ w miarê posiadanych rezerw, mo¿na nabyæ pojedyncze egzemplarze
Dziennika w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4, pokój 146,
tel. 4303-402.
Cena pojedynczego egzemplarza wynosi 0,15 z³ od ka¿dej strony.
Nadto Dzienniki Urzêdowe mo¿na otrzymaæ do wgl¹du w bibliotece Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4, pokój 146.
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