
Zarządzenie Nr 51 /2010
Burmistrza Miasta Gostynina
 z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie:
zasad udostępniania wód stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina 

 tj. „Jeziora przy Zamku”, „Jeziora Sejmikowego” oraz „ Jeziora Policyjnego” 
do celów amatorskiego połowu ryb 

Na podstawie art.  30 ust.  2 pkt 3 ustawy z dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 4 ust 1, art. 7 ust 2 i 8 ustawy z 
dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r., Nr 66, poz. 750 ze zm.)
Burmistrz Miasta Gostynina zarządza co następuje:

1. Udostępnia się wody stanowiące własność Gminy Miasta Gostynina tj. „Jezioro przy 
Zamku”i „Jezioro Sejmikowe” które znajdują się na działce ozn. nr ewid. 1100, oraz 
„Jezioro Policyjne” znajdujące się na dz. ozn. nr ewid. 1152/1 do wędkowania na 
zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz jest zobowiązany zapoznać się 
z  niniejszym  zarządzeniem  oraz  regulaminem  stanowiącym  załącznik  nr  1  do 
niniejszego zarządzenia.

3. Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb prowadzone będzie w Urzędzie Miasta 
Gostynina, przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa ul. Parkowa 22  pok. nr 2, po uprzednim dokonaniu opłaty za amatorski 
połów ryb w kasie Urzędu Miasta ul. Rynek 26 pok. 205 (zgodnej z obowiązującym 
cennikiem opłat) i przedłożeniu dowodu wpłaty w Wydziale wydającym zezwolenia.

4. Osoby prowadzące wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb zobowiązane są do 
zaznajomienia  osób  je  nabywających  z  niniejszym  zarządzeniem  i  zawartym  do 
niego załącznikiem oraz potwierdzić ten fakt napisem na zezwoleniu „zapoznany z 
regulaminem”,  przy  jednoczesnym  złożeniu  oświadczenia  przez  nabywającego 
zezwolenie, że został z powyższym zapoznany.

5. Na jeziorach obowiązują następujące opłaty za amatorski połów ryb:
a). cały rok
                ze stanowiska wędkarskiego      - 100 zł
                z brzegu                                      -   80 zł

                           
           b). 1 miesiąc
                           ze stanowiska wędkarskiego        - 70 zł
                           z brzegu                                        - 50 zł

                
c). 1 tydzień
                ze stanowiska wędkarskiego         - 50 zł
                z brzegu                                         - 35 zł
               
d). 1 dzień
                ze stanowiska wędkarskiego         - 30 zł
                z brzegu                                         - 20 zł
                



     6. Na jeziorach obowiązuje zakaz połowu ze środków pływających.
     7. Dopuszcza się połów ryb wyłącznie wędką.
     8.  Zezwolenie na wędkowanie uprawnia do połowu ryb.
     9.  Zezwolenie na wędkowanie ważne jest  z kartą wędkarską oraz dowodem wpłaty.
   10.  Wzór zezwolenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
   11.  Osoby wędkujące powinny posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu jej  
          potwierdzenia.
   12.  Do kontroli na jeziorach upoważnieni są:
          a). Straż Miejska
          b). Osoby upoważnione przez właściciela jeziora
   13.  Naruszenie zasad amatorskiego połowu ryb określonych w niniejszym zarządzeniu
          oraz regulaminie pociąga za sobą konsekwencje określone w ustawie z dnia 18      
          kwietnia1985r.(Dz.U.z1999r.Nr66,poz.750ze zm.) o rybactwie śródlądowym lub     
          zatrzymanie zezwolenia bez możliwości odszkodowania, nałożenie mandatu.
   14. Traci moc Zarządzenie Nr 26/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 kwietnia 
         2009 roku a zezwolenia wydane na jego podstawie zachowują swoją ważność. 
         Osoby, które zakupiły zezwolenia na jego podstawie, nabywają automatycznie      
         uprawnienia do wędkowania na pozostałych wodach.
  17.  Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                              Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 51/2010  Burmistrza Miasta Gostynina

 z dnia 29 czerwca 2010 r.

Regulamin amatorskiego połowu ryb na „Jeziorze przy Zamku Gostynińskim”, 
„Jeziorze Sejmikowym”, oraz „Jeziorze Policyjnym”.

1. Każdy wędkarz po wykupieniu zezwolenia na amatorski połów ryb ma prawo wędkować 
na wodach przedmiotowych jezior zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym regulaminie.
2.  Prawo do  samodzielnego wędkowania  ma wędkarz,  który  ukończył  16  lat  i  posiada 
kartę wędkarską oraz zezwolenie na połów ryb wydane przez Urząd Miasta Gostynina.
3.  W  ramach  łowisk  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 jeziorach obowiązuje 3 kg limit ilościowy złowionych ryb w ciągu doby.
8. Na żądanie właściciela jezior lub Straży Miejskiej każdy ma obowiązek okazać wszystko, 
co niezbędne do wykonania czynności kontrolnych.
9.  Na terenie łowisk 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  51/2010  Burmistrza  Miasta 
Gostynina z dnia 29 czerwca 2010 r.



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr  51 /2010  Burmistrza Miasta Gostynina

 z dnia 29 czerwca  2010 r.

                                                                                          Gostynin, dnia .............................. r.

ZEZWOLENIE NA  AMATORSKI  POŁÓW  RYB 
na „Jeziorze przy Zamku Gostynińskim”, „Jeziorze Sejmikowym”, 

oraz „Jeziorze Policyjnym”.

Zezwala się Panu/i......................................................................................................................

zam.  ..........................................................…...................na  amatorski  połów  ryb  na 

przedmiotowych  jeziorach  przez okres ............................................................. na podstawie 

dokonanej  opłaty  w  kasie  Urzędu  Miasta  Gostynina;  dowód  wpłaty 

nr....................................z dnia................................

w wysokości .............................. złotych.

   Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem:

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

  Otrzymałam/em:

  dnia   ...........................................................................




