
Zarządzenie nr 129/2017
Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 25 października 2017 rok
zmieniające zarządzenia nr 150/2016

Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 2 listopada 2016 roku

 w sprawie
zasad udostępniania wód stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina 

tj. " Jeziora Bratoszewo", " Jeziora przy Zamku"
oraz " Jeziora Sejmikowego"

do celów amatorskiego połowu ryb

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 7 ust.  8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 652 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Gostynina zarządza, co
następuje:

§ 1.
W Zarządzeniu nr 150/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 listopada 2016 r. wprowadza się
niżej wymienione zmiany:
1.§1 ustęp 5 punkt a) otrzymuje brzmienie:
" a) cały rok – 70 zł".
2. Zmienia się załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 150/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2
listopada i nadaje się mu treść jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Pozostała treść Zarządzenia nie ulega zmianie.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz Miasta Gostynina      

            mgr Paweł Witold Kalinowski 



Załącznik                                       
do Zarządzenia nr 129/2017          
Burmistrza Miasta Gostynina        
z dnia 25 października 2017 r.       

WZÓR

 

Zezwolenie nr K. …...........................
na amatorski połów ryb na Jeziorach:

„Bratoszewo”, „Przy Zamku”
oraz „Sejmikowym”

Na  podstawie  Zarządzenia  nr  150/2016  Burmistrza  Miasta
Gostynina z dnia 02 listopada 2016 r.,zmienionego Zarządzeniem
nr 129/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 października
2017  roku  oraz  dowodu  wpłaty  nr  …....…...............  w  kasie
Urzędu Miasta Gostynina udziela się zezwolenia:

..............................................................................
(Imię i Nazwisko)

.........................................................................................
(Adres zamieszkania)

Zezwolenie jest ważne przez okres:
od ….................................... do..........................................
Zapoznany zostałem/am z zarządzeniem i regulaminem

.....................................................................


