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ZEZWOLENIE JEDNODNIOWE
BEZ MOŻLIWOŚCI
ZABIERANIA RYB
Na łowiskach Małopolskiego Związku Wędkarskiego należy obowiązkowo posiadać Kartę Wędkarską.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZEZWOLENIA:

Nr:

1.Zezwolenie składa się z dwóch części , części mniejszej B i większej A
2.Przed przystąpieniem do połowu należy długopisem wpisać w zezwoleniu w obydwu częściach A i B wpisać: imię,
nazwisko, datę (dzień/miesiąc/rok), numer karty wędkarskiej oraz zaznaczyć X symbol łowiska (w większej części A)
3.Następnie mniejszą wypisaną część B zezwolenia należy oderwać w miejscu wyznaczonym i umieścić w skrzynce znajdującej
się na łowisku, większą część A należy zachować.
4.Po zakończeniu połowu należy większą część A umieścić w skrzynce znajdującej się na łowisku.
5.SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN POŁOWU ZNAJDUJE SIĘ NA ODWROCIE STRONY

CZĘŚĆ

A

Po zakończeniu połowu
umieścić w skrzynce
znajdującej się na łowisku.
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NUMER KARTY WĘDKARSKIEJ

& TU ODCIĄĆ
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IMIĘ I NAZWISKO
Przed przystąpieniem
do połowu należy umieścić
w skrzynce znajdującej się
na łowisku.
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PARK
WIELICZKA

REGULAMIN ZEZWOLENIA JEDNODNIOWEGO 2020r.
Małopolski Związek Wędkarski Wieliczka
Wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania
amatorskiego połowu ryb na wodach zbiorników ,,Lin" w
Gdowie, ,,Park Mickiewicza" w Wieliczce, ,,Bonarka" w
Krakowie.
2. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
- Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z
późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie
- Zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach
udostępnionych do połowu przez Zarząd MZW w Wieliczce ,
wydane na podstawie art.7 ust 2a ustawy z dnia 18.04.1985r. o
rybactwie śródlądowym, przyjęte uchwałą zarządu MZW w
Wieliczce nr 3/4/2020 z dnia 27.04.2020r.
- Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb MZW.
- Zezwolenie jednodniowe ważne jest z kartą wędkarską.
3.Zezwolenie ważne jest dobę od godz. 00:01 do godz. 24:00.
4.Do kontroli należy zachować dowód wpłaty z wpisaną datą
wędkowania w tytule (dotyczy przelewów bankowych).
5.MZW zastrzega sobie możliwość, wprowadzania zmian w
ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do
odszkodowania, w razie zaistnienia przyczyn od niego
niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie
http:// wędkarstwo-małopolska.pl/.
6.Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją
powyższych warunków.

3. Na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy. Każdy wędkarz ma
prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie
widocznego łamania regulaminu.
4.Zabrania się:
- ZABIERANIA RYB WSZYSTKICH GATUNKÓW
- łowienia na dwie wędki - dotyczy Park Mickiewicza,
- połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części,
- używania drewnianych podpórek,
- połowu przy użyciu kuszy,
- budowy pomostów,
- używania środków pływających oraz łódek zanętowych
- przywożenia śmieci z zewnątrz,
- wędkowania po zarybieniu przez 48 godz.(połów ryb po
zarybieniu jest
traktowany jak łowienie bez zezwolenia,
wędkarz ma obowiązek sprawdzić czy na zbiorniku jest
możliwość wędkowania),
- połowu w tarliskach połowu ze spustów wody,
- połowu ryb ozdobnych,
- połowu z pod lodu na więcej niż jedną wędkę,
- parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody
minimum 10 metrów (nie dotyczy parkingów i dróg),
5.Zezwala się:
- na rozbijanie namiotów, przyczep campingowych
i ''Camperów” tylko podczas wędkowania.

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.
1. Rodzaje wód i przynęt określa załącznik nr 1 do niniejszego
zezwolenia.
2.Wody niewymienione w załączniku nr 1 nie są udostępnione
do amatorskiego połowu ryb.

Zabrania się dokonywania skreśleń lub poprawek w zezwoleniu oznaczonym literą A i B
czynności te będą traktowane jako naruszenie podstawowych warunków połowu ryb.

& TU ODCIĄĆ
Obowiązkiem jest posiadanie wypychacza oraz podbieraka na stanowisku wędkarza. Za wędkowanie na zanieczyszczonym
stanowisku w promieniu 10 m grozi utrata zezwolenia. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą
amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w
regulaminie grozi utratą zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia.
MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania. Osobie posiadającej zezwolenie
jednodniowe na amatorski połów ryb wędką i naruszającej jej warunki osoby upoważnienie do kontroli mogą odebrać
zezwolenie za potwierdzeniem.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Małopolski Związek
Wędkarski ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zakupu zezwolenia.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, aktualizacji niniejszej informacji, szczegółowy zapis dostępny jest w siedzibie Małopolskiego Związku Wędkarskiego,
ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka.

