
ZARZĄDZENIE  Nr 26/23 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI  

z dnia 6 lutego 2023 

w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej, 

stanowiącym własność Gminy Strzeleczki.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 

40)  oraz w związku z Uchwałą Nr XIX/104/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie 

powierzenia Wójtowi Gminy Strzeleczki uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne 

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Udostępnia się do wędkowania staw rybny w Dobrej na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu. 

§ 2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest do zapoznania się  

z Regulaminem amatorskiego połowu ryb, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zezwoleniem na wędkowanie jest dowód wpłaty, zgodny ze wzorem oraz cennikiem opłat, będący 

załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Na stawie rybnym w Dobrej obowiązuje rejestr połowu ryb. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 30/22 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zasad 

udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej, stanowiącym własność Gminy 

Strzeleczki.  

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Strzeleczki 

mgr  Marek Pietruszka  

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 26/23 

Wójta Gminy Strzeleczki 

z dnia 6 lutego 2023r. 

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA STAWIE RYBNYM W DOBREJ 

Prawa i obowiązki wędkującego. 

1. Prawo do wędkowania w wodach stawu rybnego zlokalizowanego na Ośrodku Wypoczynkowym w Dobrej 

mają osoby posiadające kartę wędkarską i zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Wójta Gminy 

Strzeleczki, po dokonaniu stosownej opłaty. 

2. Opłatę za wydanie zezwolenia uprawniającego do amatorskiego połowu ryb wynika z cennika opłat, 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Zezwolenie wydawane jest imiennie i nie można przekazać go innej osobie.  

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat.  

5. Osoba do 14 roku życia ma prawo wędkować wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki  

w ramach posiadanego zezwolenia. 

6. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską i zezwolenie uprawniające  

do wędkowania na stawie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej oraz znać i przestrzegać zapisy Regulaminu. 

7. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma wędkarz, który przybył na nie wcześniej.  

8. Właściciel i/lub zarządca obiektu nie odpowiadają za sprzęt wędkarski oraz pozostawione rzeczy na terenie 

Ośrodka Wypoczynkowego. W czasie wędkowania sprzęt wędkarski musi być pod stałym nadzorem jego 

właściciela.  

9. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu min. 5 metrów,  

bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 

10. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeżeli mają być na nim rozgrywane zawody sportowe. 

Organizator zawodów zgłasza z odpowiednim wyprzedzeniem fakt przeprowadzenia rozgrywek wędkarskich u 

właściciela obiektu.  

11. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, 

plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym kierownika Ośrodka 

Wypoczynkowego. 

 

Zasady wędkowania. 

1. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz: 

a) połowu ryb ze sprzętu pływającego oraz ze sprzętu turystycznego, w szczególności pontonów, desek, kajaków, 

rowerów wodnych, 

b) połowu ryb będąc na wyspie, 

c) samodzielnej budowy pomostów i stanowisk wędkarskich, 

d) patroszenia i sprzedawania ryb, 

e) zaśmiecania terenu łowiska, 

f) kąpieli, 

g) parkowania pojazdów poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi. 

2. Ustala się wymiary ochronne oraz okresy ochronne ryb zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych 

organizmów żyjących w wodzie: 

a) karp do 40 cm a górny 80 cm 

b) okoń do 18 cm 

c) lin zgodnie z Rozporządzeniem 

d) amur do 50 cm 

e) wzdręga zgodnie z Rozporządzeniem 

f) leszcz do 30 cm 

g) sum zgodnie z Rozporządzeniem 

h) szczupak zgodnie z Rozporządzeniem  

3. Ryby niewymiarowe lub złowione w okresie ochronnym, należy bezzwłocznie wpuścić do wody.  

4. Wprowadza się limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby: 

a) karp – 1 szt. 

b) szczupak - 2 szt. 



c) amur – 1 szt. 

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby. 

5. Ryba złowiona i przetrzymywana w siatce uważana jest za rybę zabraną, dlatego nie podlega wymianie.  

6. Połów ryb jest dopuszczalny na dwie wędki. 

7. Z dniem zarybiania staw rybny w Dobrej zostaje zamknięty do wędkowania na okres co najmniej dwóch 

tygodni.  

8. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia z mocy prawa oraz osoby upoważnione przez Wójta Gminy Strzeleczki. 

9. Wędkarz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, środowiska oraz rybactwie 

śródlądowym, swoją postawą dawać przykład innym. 

9. Niniejszy regulamin zawiera zasady oparte o przepisy prawa w zakresie rybactwa śródlądowego i innych, 

naruszenie niniejszego regulaminu wiąże się z sankcjami przewidzianymi literą prawa oraz zatrzymaniem 

zezwolenia na połów ryb bez odszkodowania. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Wójt Gminy Strzeleczki. 

 



Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 26/23 

Wójta Gminy Strzeleczki 

z dnia 6 lutego 2023r. 

CENNIK OPŁAT ZA AMATORSKI POŁÓW RYB NA STAWIE RYBNYM W DOBREJ, BĘDĄCYM 

WŁASNOŚCIĄ GMINY STRZELECZKI.  

 

1. Ustala się opłatę za zezwolenie na amatorski połów ryb na stawie w Dobrej:  

a) Zezwolenie za 1 dzień połowu - w wysokości 40,00 zł (słownie czterdzieści złotych 00/100, w tym 23% 

podatku VAT),  

b) Zezwolenie całoroczne - 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100, w tym 23% podatku VAT). 

Zezwolenie całoroczne dla dzieci do 18 r.ż. oraz młodzieży uczącej się do 26 r.ż. wynosi 125,00 zł 

(słownie sto dwadzieścia pięć zł 00/100, w tym 23% podatku VAT),). Zezwolenie całoroczne 

obowiązuje na dany rok kalendarzowy i dotyczy mieszkańców gminy Strzeleczki.  

2. Zezwolenie na amatorski połów ryb na stawie rybnym w Dobrej wydaje się wg. poniższego wzoru: 

 

ZEZWOLENIE 

 

NA AMATORSKI POŁÓW RYB NA STAWIE RYBNYM W DOBREJ 

NUMER  

 

DATA  

 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Telefon 

 

 Nr rejestru połowu  

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

Miesiąc 

 

   I     II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 20… 

Zezwolenie całoroczne 

 

ROK 20… Podstawa ulgi: 

 

 

Wartość 

 

 

złotych 

 

 

                                                                                                  ……………………………………………. 
                                                                                                                                 (podpis Wójta Gminy Strzeleczki lub upoważnionej osoby) 

Obowiązują zasady wędkowania jak na wodach PZW 

Zezwolenie jest ważne łącznie z kartą wędkarską oraz rejestrem połowu ryb 

Brak w/w dokumentów podczas połowu będzie skutkował zatrzymaniem zezwolenia 

Wędkujących obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb. 
 

 

 

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na połów ryb na stawie w Dobrej, będącym własnością Gminy Strzeleczki 

stanowią dochód budżetu gminy.   

4. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Strzeleczki może zwolnić częściowo lub całkowicie z obowiązku 

opłaty rocznej. 

 

 



Załącznik nr 3  

do Zarządzenia nr 26/23 

Wójta Gminy Strzeleczki 

z dnia 6 lutego 2023r. 

REJESTR POŁOWÓW RYB 

 

Data połowu 

 

Gatunek ryby Ilość sztuk* Długość (cm) Uwagi 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

*stan ryb w siatce musi być zgodny z zapisem w rejestrze 

 


