
ZARZĄDZENIE nr RINiŚ.0050.1.184.2022 

Wójta Gminy Kobierzyce 

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad udzielania zezwoleń oraz  ustalenia stawek opłat za zezwolenie na 

amatorski połów ryb na wodach stojących znajdujących się we władaniu Gminy Kobierzyce  

 

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

2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 7 ust 2 i 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie 

śródlądowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 883), zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

1. Osoba fizyczna może ubiegać się o udzielenie jej zezwolenia na amatorski połów ryb (dalej 

zwany Zezwoleniem) na następujących wodach stojących znajdujących się we władaniu 

Gminy Kobierzyce:  

a) Budziszów działka nr 8, 

b) Cieszyce działka nr 144/15, 

c) Damianowice działka nr 103, 

d) Kobierzyce działka nr 384/9, 

e) Małuszów działka nr 25, 

f) Solna działka nr 154/3, 

g) Szczepankowice działka nr 255/32, 

h) Tyniec Mały działka nr 8/26 i działka nr 364/15,  

i) Tyniec nad Ślęzą działka nr 303. 

2. Zezwolenie udziela się wyłącznie:  

a) na połowy typu „NO KILL” czyli według zasady, że po złowieniu ryby należy ją bez 

zbędnej zwłoki wpuścić z powrotem do zbiornika, 

b) na okres od 1 lutego do 30 listopada każdego roku, z możliwością udzielania zezwoleń na 

5 miesięczne podokresy przypadające odpowiednio od 1 lutego  do 30 czerwca danego 

roku i od 1 lipca do 30 listopada danego roku; Okres od 1 grudnia do 31 stycznia jest 

okresem wyłączonym z udzielania Zezwoleń, 

c) pod warunkiem respektowania następujących zasad: 

- łowienia na 1 lub 2 wędki, 

- połowu w godzinach 5:00 – 21:00,  

- posiadania i używania w razie potrzeby przyrządu do wyciągania haczyków oraz 

podbieraka, 

- łowienia metodą spinningową w okresach od 1 czerwca do 30 listopada danego roku, 

- zakazu łowienia na dwie wędki w czasie spiningowania, 

- zakazu łowienia na żywą rybę (tzw. żywca), martwą rybę lub jej część (tzw. fileta), 

- zakazu łowienia na więcej niż 1 haczyk w zestawie, zakazu łowienia na tzw. kotwiczkę, 

- zakazu łowienia z jednostek pływających, 

- zakazu biwakowania na łowiskach w nocy, 

d) osobom posiadającym kartę wędkarską, z uwzględnieniem wynikającej z przepisów 

odrębnych zasady, że z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 

lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej posiadającej taką kartę, w ramach jej zezwolenia, 

e) osobom, które :  

1) złożyły stosowny wniosek (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1), 

2) uiściły opłatę za udzielenie zezwolenia, 

3) złożyły:  

• oświadczenie o zapoznaniu się i zobowiązaniu stosowania się do „Regulaminu amatorskiego 

połowu ryb w wodach stojących będących we władaniu Gminy Kobierzyce” (uchwała Nr 

IX/127/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2015 r., dalej zwana „Regulaminem”) 

oraz opisanymi w ustępie 2 zasadami na jakich udzielone są Zezwolenia zgodnie z niniejszym 

Zarządzeniem,   



• Oświadczenie: 

- Świadomy możliwej odpowiedzialności karnej za wprowadzenie w błąd w celu uzyskania 

nienależnej korzyści oświadczam, że : 

o - jestem/nie jestem mieszkańcem Gminy Kobierzyce 

o - ukończyłem/nie ukończyłem 18 rok życia 

o - jestem/ nie jestem emerytem lub rencistą  

o - jestem/nie jestem członkiem organizacji współpracujących z gminą Kobierzyce  

 w zakresie utrzymania i pielęgnacji zbiorników wodnych objętych Zarządzeniem                         

oraz organizacji na nich zawodów wędkarskich, które zawarły w tej sprawie   

odpowiednie    porozumienie z Gminą Kobierzyce lub KOSiR 

4) w okresie/podokresie poprzednio udzielonego Zezwolenia nie naruszały Regulaminu 

oraz  zasad udzielenia Zezwolenia  

3. W przypadku stwierdzonego naruszenia przez daną osobę Regulaminu lub opisanych w 

ustępie 2 powyżej zasad udzielenia Zezwolenia w poprzednim okresie/podokresie na jaki 

udzielono Zezwolenia, Wójt może odmówić udzielenia Zezwolenia na kolejny okres lub 

podokres.   

§ 2 

1. Wnioski o udzielenie Zezwolenia należy składać do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

z siedzibą w Kobierzycach (KOSiR).    

2. Regulamin oraz zasady udzielania Zezwolenia zamieszcza się na stronie internetowej KOSiR. 

Wyciąg  z Regulaminu i zasad udzielania Zezwolenia umieszcza się również na tablicach 

informacyjnych przy zbiornikach wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszego Zarządzenia.  

3. Zezwolenia udziela Dyrektor KOSiR na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta 

Gminy Kobierzyce.  

4. Wzór Zezwolenia określa  Załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

5. KOSiR prowadzi Rejestr udzielonych Zezwoleń. 

6. KOSiR (w tym pracownik lub osoba upoważniona przez Dyrektora KOSiR) może prowadzić 

kontrolę, czy osoba dokonująca amatorskiego połowu na zbiorniku wskazanym w § 1 ust. 1 

niniejszego Zarządzenia legitymuje się ważnym Zezwoleniem. Oprócz KOSiR kontrolę taką 

mogą prowadzić upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Kobierzyce oraz organy czy 

instytucje na zasadach wynikających z przepisów odrębnych.  

 

§ 3 

Stawki opłaty za udzielenie Zezwolenia określa załącznik nr 3 do Zarządzenia. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 


