D.II.0131 -367/06

Uchwała Nr 367/258/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 lutego 2006 r.
w sprawie zaktualizowania granic i okresów trwania obrębu ochronnego w ramach
obwodu rybackiego rzeki Narew - nr 7 (Zbiornik Zegrzyński).
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorz dzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1590 z pó n. zm.1), 15 ust. 2 ustawy
z dnia

18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ródl dowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, póz. 750 z pó n. zm.2 )


- uchwala si , co nast puje:



§ 1.





1. Ustanawia si obr b ochronny, w okresie od 1 listopada do 31 marca
 ka dego roku,
w ramach obwodu rybackiego rzeki Narew - nr 7 (Zbiornik Zegrzy ski), obejmuj cy

obszar wodny opisany granicami: lini prost
od tablicy 32 km w Zegrzu Pó nocnym


w poprzek czaszy zbiornika do zabudowa mieszkalnych w Niepor cie ul. Zegrzy ska 30


na lewym brzegu, dalej lini brzegow do mostu drogowego w Zegrzu a nast pnie wzd u
prawej linii brzegowej do tablicy 32 km.




2. Granice obr bu ochronnego, o którym mowa w ust. 1, okre la za cznik do uchwa y.
§ 2.





Wykonanie uchwa y powierza si
Mazowieckiego.



Janowi Engelgardowi, Cz onkowi Zarz du Województwa




Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj

§ 3.
cia.

z up. Marszałka Województwa

Waldemar Roszkiewicz
Wicemarszałek

RADCA PRAWNY
Rafał Marchewka
zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.
2 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2000 r. Nr 120. poz. 1268. z 2001 r. Nr 81,
poz. 875, Nr 110. poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1462.
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