Zał. nr 1 do Zarządzenia nr RINiŚ.0050.1.184.2022 z dnia 27.06.2022 r.

miejscowość

data

DYREKTOR KOBIERZYCKIEGO OŚRODKA
SPORTU I REKREACJI

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb w wodach stojących znajdujących się we władaniu Gminy
Kobierzyce

Dane osoby ubiegającej się o zezwolenie:
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
Kontakt: e-mail (nieobowiązkowe)
Nr telefonu
Nr karty wędkarskiej

podpis wnioskodawcy

Oświadczam że zapoznałem/łam się i zobowiązuję się stosować 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce nr RINiŚ.0050.1.184.2022 z dnia
27.06.2022 r.
• Oświadczenie:
Świadomy możliwej odpowiedzialności karnej za wprowadzenie w błąd w celu uzyskania
nienależnej korzyści oświadczam, że :
- jestem/nie jestem mieszkańcem Gminy Kobierzyce*
- ukończyłem/nie ukończyłem 18 rok życia*
- jestem/ nie jestem emerytem lub rencistą*
- 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*
* niewłaściwe wykreślić oraz załączyć dokument potwierdzający okoliczność objętą oświadczeniem
uprawniającą do opłaty w danej wysokości

……………………………………………………………………
podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. Karta wędkarska (potwierdzona za zgodność kserokopia lub scan),
2. Potwierdzenie opłaty za wędkowanie, (Bezpośredni zakup w kasie w siedzibie KOSiR tj. Hali Sportowo-Widowiskowej w
Kobierzycach przy ul. Dębowej 20 lub uiszczenie opłaty na konto bankowe KOSiR: BS. Kobierzyce : 26 9575 0004 0000
2324 2000 0020).
3. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) – dokument pełnomocnictwa
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł, płatne z chwila złożenia wniosku. Opłatę skarbową można wnieść
bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Kobierzyce lub na rachunek: Bank Spółdzielczy w Kobierzycach nr 29 9575 0004
0130 5055 5555 5555
4. Ew. Inne właściwe dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające uprawnienie do opłaty w danej wysokości.
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Regulamin amatorskiego połowu ryb w wodach stojących będących we władaniu Gminy
Kobierzyce” (wyciąg z uchwały Nr IX/127/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2015
r.)
§ 1. 1. Na zasadach określonych niniejszym regulaminem umożliwia się amatorski połów ryb w
następujących wodach stojących będących we władaniu Gminy Kobierzyce tj. w miejscowości
Budziszów: dz. nr 8, Cieszyce: dz. nr 144/15, Damianowice: dz. nr 103, Kobierzyce: dz. nr 384/9,
Małuszów: dz. nr 25, Solna: dz. nr 154/3, Szczepankowice: dz. nr 255/32, Tyniec Mały: dz. nr 8/26,
364/15, Tyniec nad Ślęzą: dz. nr 303.
2.Za teren łowiska uznaje się obszar powierzchniowych wód publicznych, o których mowa w ust. 1
powiększony o trzy metry, licząc od linii brzegowej.
(...)
5. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich.
§ 2. Na łowisku i terenie wokół łowiska obowiązuje zakaz:
1) zaśmiecania;
2) niszczenie roślinności;
3) rozpalania ognisk;
4) kąpieli;
5) parkowania pojazdów poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi;
(...)
6) pływania kajakiem, pontonem, łodzią itp.
(...)
§ 4. 1. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył
na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą co
najmniej 10-cio metrowe odstępy. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który
wcześniej zajął dane stanowisko.
2. W czasie wędkowana wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela
(...)
5.Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska oraz możliwie w linii prostej.
6.Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum
5 m, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody
sportowe. Informacje, o terminach zawodów będą przekazane ze stosownym wyprzedzeniem.
(...)
§ 6. Wędkarzom zabrania się:
1) sprzedawania złowionych ryb;
2) budowania pomostów lub stanowisk wędkarskich bez zgody Wójta Gminy Kobierzyce;
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Zasady udzielania Zezwoleń (wyciąg z Zarządzenia Wójta Gminy Kobierzyce) :
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 okresy 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
udzielonego Zezwolenia.
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 z i zobowiązaniu do 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 zasad 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
W przypadku stwierdzonego naruszenia przez daną osobę Regulaminu lub zasad udzielenia Zezwolenia w
poprzednim okresie/podokresie na jaki udzielono Zezwolenia, Wójt może odmówić udzielenia Zezwolenia na
kolejny okres lub podokres. Nie dotyczy to drobnych naruszeń, które nie wskazują na to, że osoba nie będzie
w przyszłości naruszać Regulamin lub zasady udzielania Zezwoleń .
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Informacja w związku z przetwarzaniem danych w ramach udzielania zezwolenia na amatorski połów ryb w wodach
stojących znajdujących się we władaniu Gminy Kobierzyce
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce tel.: 71 7151200, e-mail: sekretariat.kosir@sportkobierzyce.pl, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
Inspektorem ochrony danych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan
wickiewicz@gmail.com .

Paweł Wickiewicz e – mail:

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu podjęcia działań w celu rozpoznania wniosku i udzielenia zezwolenia na
amatorski połów ryb w wodach stojących znajdujących się we władaniu Gminy Kobierzyce.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w związku z realizacją ww. Umowy oraz
podjęciem działań przed zawarciem umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu udzielenia zezwolenia na amatorski połów ryb w wodach
stojących znajdujących się we władaniu Gminy Kobierzyce. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres na jaki zostało udzielone
zezwolenie a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe przetwarzane będą także w systemie informatycznym przez uprawniony podmiot obsługi informatycznej na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, dane zostaną przekazane także jednostce prowadzącej obsługę księgową,
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich
danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości
związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do KOSiR z prośbą o udzielenie informacji.
Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych".

