
UCHWAŁA NR II/23/15
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie 
zasad i trybu korzystania z Parku Ekologicznego w Pasłęku oraz z wchodzących w jego skład obiektów 

rekreacyjnych 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r.: Dz. U. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 6 do uchwały Nr II/21/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 roku 
zawierającym Regulamin rekreacyjnego połowu ryb w zbiorniku wodnym Zakrzewko II, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w §3 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłaty za możliwość wędkowania, ustalone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku, wynoszą: 

– połów na jedną wędkę: 

1) karnet na sezon – 140,00 zł, 

2) karnet na 1 miesiąc – 35,00 zł, 

3) karnet na 3 tygodnie wędkowania – 30,00 zł, 

4) karnet na 2 tygodnie wędkowania – 25,00 zł, 

5) karnet na 1 tydzień wędkowania – 20,00 zł, 

6) bilet jednodniowy – 7,00 zł; 

– połów na dwie wędki: 

1) karnet na sezon – 220,00 zł, 

2) karnet na 1 miesiąc – 70,00 zł, 

3) karnet na 3 tygodnie wędkowania – 50,00 zł, 

4) karnet na 2 tygodnie wędkowania – 40,00 zł, 

5) karnet na 1 tydzień wędkowania – 30,00 zł, 

6) bilet jednodniowy – 15,00 zł,”; 

2) w §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jedna osoba może łowić na jedną lub na dwie wędki.”.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej w Pasłęku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Edward Skalij
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