
UCHWAŁA NR XXXI/197/21 
RADY GMINY OJRZEŃ 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze wód zbiorników będących 
własnością Gminy Ojrzeń 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z łowisk na obszarze wód będących własnością Gminy Ojrzeń, 
celem umożliwienia amatorskiego połowu ryb na zasadach w nim ujętych, zwany dalej „Regulaminem łowisk 
”. 

§ 2. Regulamin łowisk stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Regulamin łowisk obejmuje zbiorniki wodne będące własnością Gminy Ojrzeń zlokalizowane 
w miejscowościach: 

1) Kraszewo działka nr 39, 

2) Kałki działka nr 144/14. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego  i wchodzi  
w życie z dniem 15 lipca 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Grzegorz Lejman 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5AD0C19E-15E8-458C-808D-FC9322774D14. Podpisany Strona 1



Regulamin łowisk na obszarze wód będących własnością Gminy Ojrzeń 

1. Na obszarze wód zbiornika w miejscowości Kraszewo działka Nr 39 i miejscowości Kałki 

działka nr 144/14, dozwolony jest amatorski połów ryb dla osób posiadających zezwolenie 

Wójta Gminy Ojrzeń na taki połów będących mieszkańcami Gminy Ojrzeń. 

2. Zezwoleniem jest dokument potwierdzający wniesienia opłaty za amatorski połów ryb, 

na zasadach określonych przez Wójta Gminy Ojrzeń w drodze zarządzenia. 

3. Przebywanie wędkarzy ze sprzętem wędkarskim na zbiornikach dozwolone jest jedynie 

w godzinach wędkowania. 

4. Łowienie ryb w porze dziennej  dozwolone  jest  na  godzinę  przed  świtem  i  godzinę  po 

zmierzchu, zaś łowienie w porze nocnej - w pozostałych godzinach doby - dozwolone jest 

wyłącznie od piątku do niedzieli. 

5. Przy wyborze i zajmowaniu stanowiska pierwszeństwo ma wędkarz, który przybył na nie 

wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą co najmniej 

10-cio metrowe odstępy. Odstępy te mogą być zmniejszane tylko za zgodą wędkarza, który 

wcześniej zajął dane stanowisko. 

6. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz: 

1)  połowu ryb spod lodu, 

2)  połowu ryb ze sprzętu pływającego,  

3)   połowu ryb ze sprzętu turystycznego, w szczególności: pontonów, desek, kajaków, rowerów 

wodnych, łodzi turystycznych. 

4)  samodzielnej budowy pomostów i stanowisk wędkarskich, 

5)  patroszenia i sprzedawania ryb, 

6)  zaśmiecania terenu łowiska 

7. Wstęp na teren łowiska jest jednoznaczny z akceptacją zasad wynikających z niniejszego 

Regulaminu łowiska. 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXI/197/21

Rady Gminy Ojrzeń 

z dnia 28 czerwca 2021 r.
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