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UCHWAŁA NR 316/7527/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE
z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa podkarpackiego
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.
U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art.15 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.) i § 15 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli
i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)
Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się obręby ochronne na wodach województwa podkarpackiego, zgodnie z załącznikiem do
niniejszej Uchwały.
§ 2. Obręby ochronne należy oznakować zgodnie z §16 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu
innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 ze zm.).
§ 3. Tracą moc:
1) Rozporządzenie Nr 135/02 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia
obrębów ochronnych na wodach województwa podkarpackiego (Podka.2002.53.1064),
2) Uchwała Nr 257/5042/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2010 r.
zmieniająca Rozporządzenie Nr 135/02 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 sierpnia 2002r. w sprawie
ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa podkarpackiego,
3) Uchwała Nr 55/875/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 sierpnia 2007 r.
w sprawie ustanowienia obrębu ochronnego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 316/7527/14
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 stycznia 2014 r.
1. na rzece San od zapory w Solinie do mostu drogowego w Solinie,
2. na rzece San 50 m poniżej i powyżej zapory w Myczkowcach,
3. na rzece San 50 m poniżej i powyżej wylotu wody z turbin elektrowni w m. Zwierzyń,
4. na rzece San na odcinku 50 m powyżej i poniżej progu stanowiącego ujęcie wody w Zasławiu,
5. na rzece San na odcinku 200 m powyżej i 200 m poniżej jazu piętrzącego w miejscowości Ostrów
k/Przemyśla,
6. na rzece San na odcinku 150m powyżej i 150m poniżej mostu kolejowego na tej rzece w miejscowości
Zgoda, w okresie od 1 marca do 30 czerwca każdego roku,
7. na rzece San – na odcinku 250 m w km Sanu 196 + 020 – 196 + 270 tj. w odległości 20 m od ujścia
potoku Olszanka do Sanu do 250 m w górę Sanu, w okresie od 1 czerwca do 15 września każdego roku,
8. na rzece San na odcinku 200 m poniżej i 50 powyżej mostu drogowego na drodze wojewódzkiej
Nr 877 w miejscowości Stare Miasto, w okresie od 1 października do końca lutego,
9. na rzece San na odcinku 200 m poniżej i 50 m powyżej mostu drogowego na drodze w miejscowości
Rzuchów, w okresie od 1 października do końca lutego,
10. na rzece Wiar od mostu na drodze międzynarodowej E-4 w kierunku Medyki do ujścia rzeki Wiar do
Sanu,
11. na rzece Wisłok na odcinku 100 m poniżej zapory w Sieniawie,
12. na rzece Wisłok na odcinku 50 m powyżej i poniżej jazu w miejscowości Iskrzynia,
13. na rzece Wisłok w Rzeszowie - przy zaporze 200 m powyżej i 200 m poniżej zapory,
14. na rzece Wisłok w Rzeszowie na odcinku 150 m powyżej i 150 m poniżej progu piętrzącego
Elektrociepłowni Załęże,
15. na rzece Wisłok na odcinku 1500 m powyżej i 50 m poniżej mostu drogowego na drodze wojewódzkiej
nr 988 w miejscowości Żarnowa, w okresie od 1 października do końca lutego.
16. na rzece Łęg w miejscowości Wilcza Wola 100 m powyżej i 200 m poniżej zapory,
17. na potoku Różanka 200 m powyżej progu ujmującego wodę dla stawów - w Dobrzechowie
k/Strzyżowa,
18. na rzece Wisłoka 50 m powyżej jazu stanowiącego ujęcie wody dla miasta Jasła, do mostu kolejowego
w Jaśle,
19. na rzece Wisłoka w miejscowości Mokrzec na odcinku 200 m powyżej i 200 m poniżej progu
piętrzącego wodę,
20. na rzece Wisłoka na odcinku 100 m powyżej i 200 m poniżej progu wodnego - piętrzącego wodę dla
ujęcia wody w Dębicy,
21. na rzece Wisłoka na odcinku 100 m powyżej i 100 m poniżej progu wodnego -piętrzącego wodę dla
ujęcia wody w Mielcu,
22. na rzece Wisłoka na odcinku 700 m poniżej i 50 m powyżej mostu drogowego przy ulicy Kościuszki
w miejscowości Dębica, w okresie od 1 października do końca lutego,
23. na potoku Ruda w miejscowości Dobrynin, od źródeł do jazu piętrzącego, kierującego wodę do stawów
rybnych w miejscowości Dobrynin, wraz z dopływami w tej części zlewni,
24. na rzece Nil od śluzy piętrzącej wodę w sąsiedztwie Skansenu w Kolbuszowej do mostu betonowego na
trasie Kolbuszowa - Sędziszów Młp.,
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25. na rzece Tuszymka na odcinku od korony zapory piętrzącej wody zbiornika do 50 m poniżej mostu
drogowego w miejscowości Kamionka, wraz z przepławką dla ryb.

