
Zarządzenie Nr  26 /2009
Burmistrza Miasta Gostynina

 z dnia  22 kwietnia  2009 r.
w sprawie:

zasad udostępniania jeziora przy Zamku Gostynińskim
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  jezioro  przy  Zamku  Gostynińskim  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 jeziorze przy Zamku Gostynińskim 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 jeziorze przy Zamku Gostynińskim dopuszcza się połów ryb wyłącznie wędką.
     7.  Zezwolenie na wędkowanie uprawnia do połowu ryb.
     8.  Zezwolenie na wędkowanie ważne jest  z kartą wędkarską oraz dowodem wpłaty.
     9.  Wzór zezwolenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
   10.  Osoby wędkujące powinny posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu jej  
          potwierdzenia.
   11.  Do kontroli na jeziorze przy Zamku Gostynińskim upoważnieni są:
          a). Straż Miejska
          b). Osoby upoważnione przez właściciela jeziora
   12.  Naruszenie zasad amatorskiego połowu ryb określonych w niniejszym zarządzeniu
          oraz regulaminie jeziora przy Zamku Gostynińskim pociąga za sobą konsekwencje
       określone w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750  
      ze  zm.)  o  rybactwie  śródlądowym lub  zatrzymanie  zezwolenia  bez  możliwości   
           odszkodowania, nałożenie mandatu.
   13.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                              Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski


