




Ceny zezwoleń na amatorski połów ryb w wodach Gospodarstwa Rybackiego „Mielno” Spółki z o.o. w Mielnie 
ważnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i podstawowe warunki amatorskiego połowu ryb (ceny brutto w złotych – PLN )

-  Zezwolenia okresowe można wypisywać i opłacać wyłącznie na okresy zgodne z tabelą opłat.
-  W tytule opłaty należy podać imię i nazwisko osoby wędkującej i rodzaj zezwolenia. W przypadku nieprawi-

dłowego lub niepełnego wpisania danych , o rodzaju zezwolenia decyduje wpłacona kwota i data wpłaty.
-  Zezwolenie na amatorski połów ryb w wodach Gospodarstwa uprawnia do połowu dwiema wędkami 

zwykłymi lub spinningiem.
- Osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb w wodach Gospodarstwa zobowiązane są do posiadania 

w trakcie połowu imiennego zezwolenia (w formie papierowej lub elektronicznej) i karty wędkarskiej.
- Zezwolenia na amatorski połów ryb w wodach Gospodarstwa można wykupić przelewem na konto Go-

spodarstwa mBank 95 1140 2004 0000 3302 7931 3789 lub na blankietach udostępnianych przez 
Gospodarstwo, w placówkach Poczty Polskiej SA. 

- W razie utraty zezwolenia Gospodarstwo nie wystawia duplikatów i zaświadczeń.
- Osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb w wodach Gospodarstwa zobowiązane są do znajomości 

przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku z późniejszymi zmianami.
- Osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb w wodach Gospodarstwa zobowiązane są do przestrzega-

nia regulaminu amatorskiego połowu ryb organizacji społecznej przeprowadzającej egzamin na kartę 
wędkarską, a w szczególności zawartych w tym regulaminie okresów i wymiarów ochronnych ryb oraz 
dziennych limitów połowów.

- Naruszenie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, przepisów wykonawczych do tej ustawy,  
a także naruszenie regulaminu amatorskiego połowu ryb powoduje utratę zezwolenia. 

- Gospodarstwo Rybackie „Mielno” Spółka z o.o. w Mielnie informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporzą-
dzenia PE i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ( RODO ) jest administratorem danych osobowych:

1. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu sprzedaży zezwoleń,
2. poprzez uiszczenie opłaty za zezwolenie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w celu określonym 

w pkt.1,
3. istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
- ewentualne sprawy dotyczące zezwoleń na amatorski połów ryb rozpatrywać będzie właściwy rzeczo-

wo Sąd Powszechny w Koszalinie.

UWAGA ! Kupując zezwolenie na amatorski połów ryb akceptujesz zasady sprzedaży zezwo-
leń i amatorskiego połowu ryb w wodach Gospodarstwa.

Tabela opłat za zezwolenia całoroczne na rok 2021

Lp. 
Wykaz wód  udostępnionych 
do amatorskiego połowu ryb

połów z brzegu 
w dzień*

połów z brzegu 
przez całą 

dobę

połów z łodzi** 
przez całą dobę

1
Jezioro Bukowo z kanałem 
Bagiennica i kanałem Szczuczym

59,- 100,- 139,-

2
Jezioro Jamno z rz. Strzeżenicą 
i kanałem Jamneńskim

69,- 119,- 169,-

3 Jezioro Kopań 58,- 97,- 137,-

4 Wszystkie wody udostępnione 110,- 226,- 330,-

Tabela opłat za zezwolenia okresowe na rok 2021

Zezwolenia na 3 dni 30 % ceny zezwoleń całorocznych

Zezwolenia na 7 dni 50 % ceny zezwoleń całorocznych

Zezwolenia na 14 dni 70 % ceny zezwoleń całorocznych

*   od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem
** uprawnia również do połowu z brzegu i z lodu


