
 

 

ZARZĄDZENIE Nr  99/12 

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

 

w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jezior Górzna 

Górne i Dolne oraz wydawania zezwoleń na połów ryb 

 

 

              Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 2a ustawy               

z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U.  Nr 21, poz. 91 z późn. zm.)  

zarządza się, co następuje: 

 

        §  1.1. Udostępnia się jeziora Górzna Górne i Dolne stanowiące własność Gminy  

Złotów położone na działce nr ewidencyjny 16 o powierzchni ogólnej 13,17 ha w obrębie 

geodezyjnym Górzna do wędkowania w zakresie amatorskiego połowu ryb z brzegu oraz 

spod lodu. 

 

        2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz jest zobowiązany do wykupu 

zezwoleń na amatorski połów ryb oraz do zapoznania się z regulaminem amatorskiego  

połowu ryb obowiązującym na łowisku jezior Górzna Górne i Dolne, stanowiącym 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

        §  2.1.Wpłaty za sprzedaż określonych zezwoleń na amatorski połów ryb przyjmowane 

będą w kasie Urzędu Gminy w Złotowie ul. Leśna 7 w dniach od poniedziałku do piątku            

w godz. 7
00

 - 13
30

. 

 

2. Dokumentem upoważniającym do amatorskiego połowu ryb jest dowód wpłaty 

stanowiący jednocześnie zezwolenie z określoną stawką opłaty, rodzajem połowu oraz 

okresem ważności. 

 

§  3.  Ustala się następujące opłaty za amatorski połów ryb: 

           

a) cały rok 

              -   z brzegu 70 zł 

b)  1 miesiąc 

              -   z brzegu 40 zł 

c)   2 tygodnie 

              -   z brzegu 30 zł 

d)   1 tydzień 

              -   z brzegu 25 zł 

e)    1 dzień 

              -   z brzegu 15 zł 

     

         §  4.1. Wydane zezwolenie upoważnia do wędkowania z brzegu dwoma wędkami                 

w porze od świtu do zmierzchu. 
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         2. Połów pod lodem mieści się w opłacie zasadniczej. 

 

         3. Osoby łowiące powinny ponadto posiadać przy sobie dowód tożsamości bądź inne  

dokumenty pozwalające stwierdzić tożsamość. 

 

         §  5.1. Do kontroli amatorskiego połowu ryb na jeziorach Górzna Górne i Dolne 

upoważnione są: 

a) Urząd Gminy w Złotowie 

b) Policja 

c) Społeczna Straż Rybacka 

d) Państwowa Straż Rybacka 

e) Straż Leśna. 

 

          2. Naruszenie zasad amatorskiego połowu ryb określonych w niniejszym zarządzeniu 

oraz regulaminie amatorskiego połowu ryb na jeziorach Górzna Górne i Dolne pociąga                

za sobą konsekwencje określone w ustawie o rybołówstwie śródlądowym lub zatrzymania 

zezwolenia bez możliwości odszkodowania. 

 

          § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami. 

 

          § 7. Traci moc zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Złotów z dnia 23 maja 2011 r.              

w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jezior Górzna Górne                 

i Dolne oraz wydawania zezwoleń na połów ryb. 

 

          § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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                                                                                                    Załącznik  

                                                                                                    do Zarządzenia Nr 99/12  

                                                                                                    Wójta Gminy Złotów z dnia 

                                                                                                    27 kwietnia 2012 r. 

 

 

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORACH 

GÓRZNA GÓRNE I DOLNE 

 

          Prawa, obowiązki i zasady połowu ryb przez osoby uprawnione do wędkowania. 

 

 

1. Każdy wędkarz po wykupieniu zezwolenia na amatorski połów ryb ma prawo  

wędkować na wodach jezior Górzna Górne i Dolne zgodnie z zasadami ujętymi     

w niniejszym regulaminie. 

 

2. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 16 lat i posiada 

zezwolenie na amatorski połów ryb. 

   

3. W ramach łowiska i dziennego limitu połowu ryb pod opieka osoby pełnoletniej 

posiadającej zezwolenie może wędkować jedna osoba w wieku do 16 lat na jedną 

wędkę. 

 

4. Wydane zezwolenie upoważnia do wędkowania z brzegu dwoma wędkami w porze 

od świtu do zmierzchu. Wędkarz posiadający wykupione zezwolenie na połów ryb 

może udostępnić jedną z dwóch 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. Dopuszcza się połów na żywą lub martwą rybkę tylko z brzegu. 

 

          8.  Wędkarz łowiący ryby w okresie zimowym pod lodem może używać tylko jednej 

               wędki wyposażonej w haczyk z przynętą o nie więcej niż trzech ostrzach 

               rozstawionych tak by nie wykraczały poza obwód średnicy 20 mm. 

 

9.  Na jeziorach Górzna Górne i Dolne wędkowanie z brzegu  dozwolone jest w porze  

                od świtu do zmierzchu. 

 

10. Na jeziorach Górzna Górne i Dolne obowiązują wymiary ochronne poszczególnych 

gatunków ryb, okresy ochronne oraz limity ilościowe złowionych ryb w ciągu doby 

zgodne z regulaminem i przepisami Polskiego Związku Wędkarskiego. 

 

11. Na jeziorach Górzna Górne i Dolne może zostać wprowadzony czasowy zakaz 

połowu danego gatunku ze względu na zarybienie. 
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12. Każdy posiadacz kładki zobowiązany jest do utrzymywania jej w należytym stanie 

technicznym i sanitarnym. 

 

13. Istniejące kładki nie mogą być zamykane i winny być udostępnione każdemu 

wędkarzowi posiadającemu zezwolenie na połów ryb. 

 

14. Na terenie łowiska obowiązuje bezwzględny zakaz: 

 

- czyszczenia i patroszenia ryb, 

- wycinania, łamania drzew i krzewów, 

- niszczenia roślinności wodnej, 

- parkowania samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

- rozpalania ognisk, 

- głośnego zachowywania się, 

- spożywania alkoholu na terenie łowiska. 

 

15. Niniejszy regulamin zawiera zasady oparte o przepisy prawa w zakresie rybactwa 

śródlądowego, prawa wodnego oraz ochrony środowiska. Naruszenie niniejszego 

regulaminu wiąże się z sankcjami przewidzianymi przepisami prawa oraz                       

z zatrzymaniem zezwolenia na połów ryb bez odszkodowania. 

 

 

 


