
Uchwała Nr XVIII/125/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 sierpnia 2019 roku 

 

 

 

 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLIV/46/2006 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 czerwca 

2006 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie zezwolenia na korzystanie z wód do 

amatorskiego połowu ryb w miejscowości Kosakowo oraz uchwały Nr XI/68/07 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie zezwolenia 

na korzystanie z wód do amatorskiego połowu ryb w miejscowości Dębogórze. 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz.U.2019 poz. 506 ), art 4 ust.1 oraz art. 7 ust. 1, 2 oraz 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 

o rybactwie śródlądowym (t.j.: Dz.U.2018 poz. 1476 ) oraz 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. 2001 nr 138 poz. 1559) 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Uchyla się uchwałę Nr XLIV/46/2006 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 czerwca 2006 roku 

w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie zezwolenia na korzystanie z wód do amatorskiego 

połowu ryb w miejscowości Kosakowo. 

§2. 

Uchyla się uchwałę Nr XI/68/07 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie 

ustalenia stawek opłat za wydanie zezwolenia na korzystanie z wód do amatorskiego połowu ryb 

w miejscowości Dębogórze. 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Celem uchwały jest uchylenie uchwał: Nr XLIV/46/2006 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 czerwca 

2006 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie zezwolenia na korzystanie z wód                          

do amatorskiego połowu ryb w miejscowości Kosakowo oraz Nr XI/68/07 Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie zezwolenia na korzystanie 

z wód do amatorskiego połowu ryb w miejscowości Dębogórze. 

Z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 128/2019  Wójta Gminy Kosakowo z dnia 

19.07.2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu amatorskiego połowu ryb pozyskiwanych wędką na 

zbiornikach wodnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kosakowo”. Przyjęty w/w zarządzeniem 

Regulamin m in. ustala nowe stawki opłat za wydanie zezwolenia na korzystanie z publicznych wód 

powierzchniowych stanowiących własność Gminy Kosakowo, do amatorskiego połowu ryb 

pozyskiwanych wędką, wprowadza zmiany w zakresie upoważnionych do wydawania zezwoleń oraz 

wprowadza nowy wzór zezwolenia. 

W związku z powyższym uchwały Nr XLIV/46/2006 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 czerwca 

2006 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie zezwolenia na korzystanie z wód                                 

do amatorskiego połowu ryb w miejscowości Kosakowo oraz Nr XI/68/07 Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie zezwolenia na korzystanie 

z wód do amatorskiego połowu ryb w miejscowości Dębogórze, powinny być uchylone. 


