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Zarządzenie Nr 92/2012
Wójta Gminy Gozdowo 
z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie zasad udostępnienia stawów w miejscowościach: Rękawczyn i Kolonia Przybyszewo, będących własnością Gminy Gozdowo do celów amatorskiego połowu ryb.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz. 1471 ze zmianami) Wójt Gminy Gozdowo, zarządza co następuje:

	1 

	Udostępnia się stawy w miejscowościach: Rękawczyn i Kolonia Przybyszewo będące własnością Gminy Gozdowo do amatorskiego wędkowania na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu. 

Prawo do amatorskiego wędkowania na stawach będących własnością Gminy Gozdowo mają osoby posiadające kartę wędkarską oraz zezwolenie na wędkowanie. 
	Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem amatorskiego połowu ryb na stawach, stanowiącym część załącznika do niniejszego zarządzenia. 

Zezwolenia na amatorski połów ryb będą wydawane w Urzędzie Gminy w Gozdowie, pok. nr 13 w godz. 800-1300, po okazaniu dowodu wpłaty wniesionej na konto Urzędu Gminy w Gozdowie: Bank Spółdzielczy w Sierpcu, nr konta: 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010.
	Na   stawach   będących  własnością  Gminy   Gozdowo   z   zastrzeżeniem   ust.   6 
obowiązują następujące opłaty za amatorski połów ryb :
a)
cały rok
- 100 zł
b)
1 miesiąc
-
70 zł
c)
1 tydzień
-
30 zł
d)
1 dzień
-
10 zł
6. I6.  Ilość  zezwoleń
całorocznych o  których  mowa  w  ust.  5  ppkt.  a)  może  wynosić
maksymalnie 200 szt.

	Zezwoleniem na wędkowanie jest dowód wpłaty zgodny z obowiązującym cennikiem opłat wraz z dokumentem uprawniającym do amatorskiego połowu ryb na stawach w m. Rękawczyn i Kolonia Przybyszewo, będących własnością Gminy Gozdowo, wydanym przez Wójta Gminy Gozdowo według wzoru stanowiącego cześć załącznika do niniejszego Zarządzenia.

Młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych na podstawie legitymacji szkolnej korzysta z 50 % zniżki. 
	Osoby łowiące powinny posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu jej potwierdzenia. 

§ 2
Do kontroli stawów upoważnieni są:
	Straż Gminna 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy
Sołtys właściwego sołectwa, na terenie którego położony jest staw. 

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.

§4
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie zasad udostępnienia stawów w miejscowościach: Gozdowo, Rękawczyn i Kolonia Przybyszewo, będących własnością Gminy Gozdowo do celów amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem zezwoleń wydanych na czas oznaczony.

§ 5 
 	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.












































Załącznik do Zarządzenia  
 Nr 92/2012
Wójta Gminy Gozdowo
z dnia 15 listopada 2012r.

Regulamin amatorskiego połowu ryb na stawach w miejscowościach: Rękawczyn i Kolonia Przybyszewo, będących własnością Gminy Gozdowo.

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

1.  Każdy wędkarz posiadający kartę wędkarską po wykupieniu zezwolenia na amatorski połów ryb ma prawo wędkować na wodach stawów w miejscowościach: Rękawczyn i Kolonia Przybyszewo, będących własnością Gminy Gozdowo zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym regulaminie. 
	Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który posiada kartę wędkarską oraz zezwolenie na wędkowanie. 

W ramach łowiska pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską i zezwolenie mogą wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat, każda na jedną wędkę bez prawa połowu na żywą i martwą rybkę oraz spinning. 
Wędkarz posiadający wykupione zezwolenie na połów ryb ma prawo łowić na jedną wędkę, uzbrojoną w jeden haczyk lub jedną kotwiczkę. 
Zabrania się pozostawiania sprzętu wędkarskiego na łowisku bez obecności właściciela. 
Organizowanie zawodów wędkarskich wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na zasadach i warunkach uzgodnionych z Wójtem Gminy, przy czym organizator zawodów po ich zakończeniu zobowiązany jest złożyć u sołtysa kopię protokołu z ich przebiegu. 
Obowiązkiem każdego wędkarza jest opuszczenie stawu, jeśli są rozgrywane zawody wędkarskie, jeżeli organizator najpóźniej na dzień przed ich rozpoczęciem poinformował o tym fakcie wędkarzy poprzez rozwieszenie ogłoszeń. 
Każdy wędkarz przed i po zakończeniu wędkowania jest zobowiązany dokładnie wysprzątać stanowisko w promieniu 5 metrów. 
Na stawach dopuszcza się połów ryb przy użyciu sztucznej przynęty. 
Na stawach obowiązuje bezwzględny zakaz używania podrywki do połowu. 
Na stawach dopuszcza się połów ryb tylko z brzegu. 
Zabrania się łowienia pod lodem. 
Na stawach wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej w godzinach 5.00 – 22.00  w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. 
Na stawach obowiązują wymiary ochronne ryb, a także okresy ochronne zgodnie z Rozporządzeniem ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. ( Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późniejszymi zmianami).  
	Na stawach może zostać wprowadzony czasowy zakaz połowu ryb ze względu na zarybienia. 

Na żądanie osób upoważnionych do kontroli każdy ma obowiązek okazać dowód tożsamości, zezwolenie na wędkowanie, sprzęt wędkarski, ilość złowionych ryb. 
Na terenie łowiska obowiązuje bezwzględny zakaz: 

	Zanęcania ryb

Czyszczenia i patroszenia ryb
Wędkowania z łódki, pontonu
Połowu ryb przy pomocy sieci stawnych lub ciągnionych
Zaśmiecania linii brzegowej
Wycinania, łamania roślin, drzew i krzewów
	Parkowania samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi 
	Rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi
Głośnego zachowywania się
Spożywania alkoholu na terenie stawów.

	Wójt Gminy Gozdowo na wniosek upoważnionych osób do kontroli warunków połowu ryb może za łamanie postanowień niniejszego regulaminu zastosować karę cofnięcia wydanego zezwolenia bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, a także odmówić sprzedaży zezwolenia na następny sezon. 
	Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie poniższe przepisy, jako obowiązującego powszechnie prawa: 

	Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)
Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz. 1471 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001r. Nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami).


Wzór dokumentu uprawniającego do amatorskiego połowu ryb na stawach w miejscowościach: Rękawczyn i Kolonia Przybyszewo,  będących własnością Gminy Gozdowo.
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DOKUMENT  UPRAWNIAJĄCY                                                                                                        DO  AMATORSKIEGO                                                                                                   POŁOWU  RYB  NA  STAWACH                                                                                      W  MIEJSCOWOŚCIACH:
RĘKAWCZYN  I
KOLONIA PRZYBYSZEWO,                                                                             BĘDĄCYCH  WŁASNOŚCIĄ                                                                    GMINY  GOZDOWO






Nr………






Strona 2.					 Strona 3.



















1.……………………………………………
                                    (imię i nazwisko)      
                                                                                                                                                                     2……………………………………………..
                              (data i miejsce urodzenia)
                                                                                                                            
3………………………………………………
                            (miejsce i adres zamieszkania)
4. Wydany przez:                      




………………………………. ……….………..                        
                                        (odcisk pieczęci)
                                                                                             …………………. …………  ………………………………
            (data wydania)                  (podpis wydającego)

Niniejszy dokument jest ważny wraz z dowodem wpłaty za amatorski połów ryb na stawach w m. Rękawczyn i Kolonia Przybyszewo, będących własnością Gminy Gozdowo.
















