
Zarządzenie Nr  124/2022
Burmistrza Miasta Gostynina
 z dnia 30 września 2022 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 4 ust 1, art. 7 ust 2 i 8 ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j.  Dz. U. z 2022 r., poz. 883), Burmistrz
Miasta Gostynina zarządza, co następuje:

§ 1
1.  Udostępnia  się  wody  stanowiące  własność  Gminy  Miasta  Gostynina  tj.  „Jezioro

Bratoszewo” znajdujące się na działce ozn. nr ewid. 1152/5, „Jezioro przy Zamku”
i  „Jezioro  Sejmikowe”  które  znajdują  się  na  działce  ozn.  nr  ewid.  1100
do wędkowania na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu.

2.   Przed przystąpieniem do wędkowania  każdy wędkarz  jest  zobowiązany posiadać
zezwolenie na amatorski połów ryb oraz zapoznać się  regulaminem stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.  Wydawanie  zezwoleń  na  amatorski  połów  ryb  prowadzone  jest  przez  Wydział
Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Urzędu
Miasta  Gostynina, 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  wydające  zezwolenia  na  amatorski  połów  ryb  zobowiązane  są  do
zaznajomienia osób je nabywających z niniejszym Zarządzeniem i regulaminem oraz
potwierdzenia  tego  faktu  napisem na  zezwoleniu   „zapoznany  z  zarządzeniem  i
regulaminem” przy jednoczesnym złożeniu  podpisu przez kupującego zezwolenie.

5.  Na jeziorach obowiązują następujące opłaty za amatorski połów ryb:

a). cały rok – 150,00 zł
               

           b). 1 miesiąc – 75,00 zł            
                
c). 1 tydzień – 55,00 zł
                           
d). 1 dzień – 35,00 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.  Kontrolę na jeziorach wykonują:

1. Osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Gostynina,
2. Państwowa Straż Rybacka.

§ 2
Traci  moc: 

1. Zarządzenie 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 oraz  Zarządzenie Nr 129/2017
Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  25  października  2017  roku  zmieniające
Zarządzenie 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.

§ 3

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 03 października 2022
r. 

Burmistrz Miasta Gostynina   
          mgr Paweł Witold Kalinowski 

                                                                           



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 124/2022

Burmistrza Miasta Gostynina
                                      z dnia 30 września 2022 r.

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

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 na jednego
wędkarza.
8.  Na  żądanie  właściciela  jezior  lub  osób upoważnionych 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. 2022 poz. 883) o rybactwie śródlądowym, ustawie z dnia 18
lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U. 2021 poz.  2233 ze zm.) 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  124/2022 Burmistrza  Miasta
Gostynina z dnia 3 października 2022 r.



Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 124/2022 

Burmistrza Miasta Gostynina 
z dnia 30 września 2022 r.

WZÓR

 

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

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

Na  podstawie  Zarządzenia  nr  124/2022  Burmistrza  Miasta
Gostynina z dnia 30 września 2022 r.   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

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


