
ZARZĄDZENIE NR 48/2014
BURMISTRZA RYK

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie zasad udostępnienia stawu „Skalski” stanowiącego własność Gminy Ryki do celów amatorskiego 
połowu ryb oraz ustalenia wysokości opłat. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 
594, z późn. zm.), art. 7 ust. 2, 4, 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym ( Dz. U. z 2009r. Nr 
189, poz. 1471, z późn. zm.) Burmistrz Ryk zarządza, co następuje : 

§ 1. 1. Udostępnia się staw „Skalski” będący własnością Gminy Ryki do amatorskiego połowu ryb na zasadach 
ujętych w niniejszym zarządzeniu. 

2.  Prawo do amatorskiego połowu ryb na stawie będącym własnością Gminy Ryki mają osoby posiadające 
zezwolenie Burmistrza Ryk na amatorski połów ryb z wyjątkiem osób ukaranych za kłusownictwo. 

3.  Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem 
amatorskiego połowu ryb na stawie „Skalski”, stanowiącym część załącznika do niniejszego zarządzenia. 

4.  Zezwolenia na amatorski połów ryb będą wydawane w Urzędzie Miejskim w Rykach w godzinach od 8:00 
do 13:30, pok. nr 218, po okazaniu dowodu wpłaty. 

5.  Wpłaty dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Rykach bądź na konto urzędu PKO BP S.A. nr 
rach. 27 1020 3147 0000 8902 0072 8857 z dopiskiem „za amatorski połów ryb”

6. Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości : 

- sezon od 1 maja do 30 września - 200zł., 

- sezon od 1 października do 31 grudnia (spining) - 30zł., 

- jeden dzień w sezonie od 01 maja do 30 września - 30zł.

7.  Zezwoleniem na wędkowanie jest dokument uprawniający do amatorskiego połowu ryb na stawie „Skalski”, 
będącym własnością Gminy Ryki, wydany przez Burmistrza Ryk według wzoru stanowiącego cześć załącznika do 
niniejszego Zarządzenia. 

8.  Osoby łowiące powinny posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu jej potwierdzenia. 

9.  Ilość zezwoleń całorocznych może wynosić maksymalnie 70szt.

§ 2. Kontrolę stawu dokonywane będą przez osoby posiadające upoważnienie wydane przez Burmistrza Ryk. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości 
i Zagospodarowania Przestrzennego. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Rykach, w osiedlach i sołectwach oraz zamieszczenie na stronie internetowej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 15 maja 2014r. 

 

Burmistrz Ryk 

mgr inż. Jerzy Gąska
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2014

Burmistrza Ryk

z dnia 8 maja 2014 r.

Regulamin amatorskiego połowu ryb na stawie „Skalski” w Rykach, będącym własnością Gminy Ryki.
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Regulamin amatorskiego połowu ryb na stawie „Skalski” w Rykach, 
będącym własnością Gminy Ryki.

I. 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  wodzie   stawu  „Skalski”  w  Rykach,  będącym  własnością  Gminy  Ryki  zgodnie z 
zasadami ujętymi w niniejszym regulaminie. 
2.  Prawo  do  samodzielnego  wędkowania  ma  wędkarz,  który  posiada  zezwolenie  na 
wędkowanie. 
3.  W  ramach  łowiska  pod  opieką  osoby  pełnoletniej  posiadającej  zezwolenie  może 
wędkować jedna osoba w wieku do 14 lat, na jedną wędkę bez prawa połowu na żywą i 
martwą rybkę oraz spinning.
4. Przy wyborze zajmowanego stanowiska pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na 
nie wcześniej.
5. Każdy wędkarz ma obowiązek być wyposażony w wagę, miarkę, wyhaczak, podbierak i 
siatkę bawełnianą lub żyłkową z obręczami.
6.  Wędkarz  zobowiązany  jest  do  zachowania  minimalnego  odstępu  5m  od  innych 
wędkujących. Odstęp może być zmniejszony za ich zgodą.
7.  Wędkarz posiadający wykupione zezwolenie na połów ryb ma prawo łowić na jedną 
wędkę, uzbrojoną w jeden haczyk.
8.  Jako  przynęty  mogą  być  stosowane  przynęty  naturalne:  zwierzęce  i  roślinne  oraz 
przynęty sztuczne.
9. Zabrania się stosowania jako przynęt (zanęt) zwierząt i roślin chronionych, ikry rybiej. 
10. Zabrania się pozostawiania wędki na łowisku bez nadzoru właściciela.
11. Wędkarzowi nie wolno sprzedawać złowionych ryb lub rozdawać na terenie łowiska. 
12.  Organizowanie  zawodów wędkarskich  wymaga  uzyskania  odrębnego zezwolenia  na 
zasadach i warunkach uzgodnionych z Burmistrzem Ryk, przy czym organizator zawodów 
po ich zakończeniu zobowiązany jest złożyć u Burmistrza kopię protokołu z ich przebiegu.
13. Organizowane zawody wędkarskie odbywają się na zasadzie „złów i wpuść”.
14. 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. 
15.  Każdy  wędkarz  przed  i  po  zakończeniu  wędkowania  jest  zobowiązany   dokładnie 
wysprzątać stanowisko w promieniu 5 metrów. 
16. Na stawie dopuszcza się połów ryb przy użyciu sztucznej przynęty. 
17. Na stawie obowiązuje bezwzględny zakaz używania podrywki do połowu. 
18. Na stawie dopuszcza się połów ryb tylko z brzegu. 
19. Zabrania się łowienia pod lodem.
20.  Wędkarz  zobowiązany  jest  złowione  ryby  przechowywać  w  siatce  bawełnianej  lub 
żyłkowej z obręczami.
21. Ryby złowione przetrzymywane w siatce nie podlegają wymianie.
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22. Wędkarz ma prawo mieć na stanowisku jedną rozłożoną  (gotową do połowu) wędkę.

23. Na stawie wędkowanie dozwolone jest w okresie od 1 maja do 30 września, w soboty i 
niedziele, w dni ustawowo wolne od pracy, w porze dziennej w godzinach:

- miesiąc maj 4:30 – 21:00 
- miesiąc czerwiec 4:00 – 21:00 
- miesiąc lipiec 4:30 – 21:00 
- miesiąc sierpień 5:00 – 20:00
- miesiąc wrzesień 6:00 – 19:00

24. Na łowisku obowiązują okresy ochronne ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego 
Połowu Ryb PZW.
25.  Na stawach obowiązują dopuszczalne limity połowu dziennego i  wymiary ochronne 
ryb :

GATUNEK RYBY DOPUSZCZALNY
LIMIT

WYMIAR 
OCHRONNY

KARP 2 sztuki 30 cm
AMUR 2 sztuki 40 cm

LIN 2 sztuki 25 cm
SZCZUPAK 1 sztuka 50 cm

KARAŚ SREBRZYSTY                  15 sztuk BEZ WYMIARU
KARAŚ ZŁOCICISTY 5 sztuk BEZ WYMIARU

OKOŃ                    10 sztuk 18 cm
PŁOĆ                   15 sztuk 15 cm

LESZCZ 5 sztuk BEZ WYMIARU
POZOSTAŁE GATUNKI ZGODNIE Z DZIENNYMI 

LIMITAMI POŁOWÓW 
WG RAPR

ZGODNIE Z RAPR

  
25.  Na  stawach może  zostać  wprowadzony  czasowy zakaz  połowu ryb ze  względu na 
zarybienia bądź zabiegi ochronne.
26.  Na żądanie  osób upoważnionych do kontroli  każdy wędkarz  ma obowiązek okazać 
dowód tożsamości, zezwolenie na wędkowanie, sprzęt wędkarski, ilość złowionych ryb.
27. Zakończenie wędkowania następuje w momencie złowienia :

a) 1 szczupaka,

b) 1 sandacza,

c) 2 karpi,

d) 2 linów,

e) 2 amurów,

f) 2 sztuk łącznie - po jednej od ppktu „a” do ppktu „e”, 
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g) po złowieniu limitów ryb wymienionych w tabeli ( karaś, karaś złocisty, leszcz, okoń, 
płoć ),

h) ryb, których waga przekroczyła 4kg.

28. Na terenie łowiska obowiązuje bezwzględny zakaz : 

- czyszczenia i patroszenia ryb,
- wędkowania z łódki, pontonu, itp.,
- 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,
- kąpieli i brodzenia,
- głośnego zachowywania się,
- spożywania alkoholu na terenie stawu.

29.  Burmistrz  Ryk 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.
30.  W przypadku  przekroczenia  dziennego  limitu  połowu  bądź  wymiarów  ochronnych 
wędkarz zostaje ukarany odebraniem zezwolenia, a złowione w danym dniu ryby zostaną 
wypuszczone do łowiska. 
31.  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 2013r. poz.  
1232),
- ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r. Nr 189, 
poz. 1471, z późn. zm.) 
- 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. Nr 138, poz. 1559 z późniejszymi zmianami).
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II. Wzór dokumentu uprawniającego do amatorskiego połowu ryb na stawie „Skalski” 
będącym własnością Gminy Ryki.

Strona 1.                 Strona 2.           

ZEZWOLENIE 

Nr………………

 

UPRAWNIAJĄCE 
DO  AMATORSKIEGO 

POŁOWU  RYB  NA  STAWIE 
„SKALSKI”

W RYKACH 
BĘDĄCYM  WŁASNOŚCIĄ 

GMINY RYKI

Zezwolenie jest ważne przez okres :

od…………………… do ………………..….

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 
tożsamości

Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do 
wędkowania zgodnie z zasadami regulaminu 
połowu na stawie „Skalski”. W przypadku 

naruszenia regulaminu zezwolenie może zostać 
cofnięte bez odszkodowania
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