
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 26/2009  Burmistrza Miasta Gostynina

 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze przy Zamku Gostynińskim.

1. Każdy wędkarz po wykupieniu zezwolenia na amatorski połów ryb ma prawo wędkować 
na wodach jeziora przy Zamku Gostynińskim zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym 
regulaminie.
2.  Prawo do  samodzielnego wędkowania  ma wędkarz,  który  ukończył  16  lat  i  posiada 
kartę wędkarską.
3.  W  ramach  łowiska  i  dziennego  limitu  połowu  ryb  pod  opieką  osoby  pełnoletniej 
posiadającej zezwolenie mogą wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat, każda na jedną 
wędkę.
4.  Wędkarz posiadający wykupione zezwolenie na połów ryb może udostępnić jedną ze 
swoich  wędek  do  wędkowania  współmałżonkowi  w  granicach  swojego  łowiska  oraz 
dziennego limitu połowu.
5.  Zabrania się pozostawiania sprzętu wędkarskiego na łowisku bez obecności właściciela.
6.  Każdy  wędkarz  przed  i  po  zakończeniu  wędkowania  jest  zobowiązany  dokładnie 
wysprzątać stanowisko w promieniu 5 metrów.
7. Na jeziorze przy Zamku Gostynińskim obowiązuje 3 kg limit ilościowy złowionych ryb 
w ciągu doby.
8.  Na  żądanie  właściciela  jeziora  lub  Straży  Miejskiej  każdy  ma  obowiązek  okazać 
wszystko, co niezbędne do wykonania czynności kontrolnych.
9.  Na terenie łowiska obowiązuje bezwzględny zakaz:
     - Czyszczenia i patroszenia ryb
     - Zaśmiecania linii brzegowej
     - Wycinania, łamania drzew roślin i krzewów
     - Rozpalania ognisk
     - Głośnego zachowywania się
     - Spożywania alkoholu na terenie łowiska
10. Naruszenie niniejszego regulaminu wiąże się z sankcjami przewidzianymi w ustawie z 
dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 ze zm.) o rybactwie śródlądowym, 
ustawie  z  dnia  18  lipca  2001  r.  prawo  wodne  (Dz.U.  z  2001  r.  Nr  115  poz.  1229)  i 
zatrzymaniem zezwolenia na połów ryb bez odszkodowania.
11.  Do  spraw  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  mają  zastosowanie  zasady 
zawarte w regulaminie amatorskiego połowu ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.     
12.  Regulamin  wchodzi  w  życie  na  mocy  Zarządzenia  Nr  26/2009  Burmistrza  Miasta 
Gostynina z dnia  22 kwietnia 2009 r.




