
 
 

Zarządzenie Nr  9 / 2021 
Wójta Gminy Drawsko 

z dnia 19 stycznia 2021 roku 
 
w sprawie ustalenia opłaty za zezwolenie na połów ryb wędką na jeziorze Piast w Kwiejcach na rok                 
2021. 
 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym                
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 2168 ze zmianami), zarządzam co następuje: 
 
 
§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na jeziorze Piast                  
w Kwiejcach w następujących wysokościach:  

1) 10 zł za 1 dzień wędkowania, 
2) 30 zł za 2 tygodnie wędkowania, 
3) 40 zł za 1 miesiąc wędkowania, 
4) 100 zł za okres półroczny, 
5) 150 zł za okres 1 roku, 
6) 50 zł za okres 1 roku dla członków koła wędkarskiego Noteć w Drawskim Młynie 

2. Stawki wymienione w ust. 1 są stawkami brutto. 
3. W przypadku połowu z łódki – stawki określone w ust. 1 będą podwyższone o 20%, nie                

dotyczy stawki określonej w ust. 1 pkt. 6. 
4. Młodzieży do lat 18 przysługuje za wydane zezwolenie 50% zniżki od stawek, określonych             

w ust. 1. 
5. Emerytom i rencistom przysługuje za wydane zezwolenia 50% zniżki od stawek, określonych            

w ust. 1 – wyłącznie w przypadku uzyskania zezwolenia na okres roczny, nie dotyczy stawki               
określonej w ust. 1 pkt. 6. 

6. Jednocześnie poucza się, że osoba, która będzie dokonywała połowu ryb wędką na jeziorze bez              
należycie opłaconego wymaganego zezwolenia Gminy Drawsko (jako uprawnionego do         
rybactwa) podlega karze grzywny na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18.04.1985 r.                 
o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. 2009 nr 189 poz. 1471 ze zmianami). Ukaranie za ww.                
czyn może spowodować, że Sąd orzeknie także o przepadku wędki i innych przedmiotów,             
które służyły do połowu ryb bez zezwolenia oraz o zakazie połowu ryb na okres od 6 do 18                  
miesięcy.  

7. Zakaz połowu z łódki od zmroku do świtu. 
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Drawsko. 
 
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i sołectwa Kwiejce. 
  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r. 
 
 
 
 

          Bartosz Niezborała 
        Wójt Gminy Drawsko 


