




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 2023 roku oraz podstawowe warunki amatorskiego połowu ryb.

Tabela opłat

- Zezwolenia można opłacać wyłącznie na okresy zgodne z tabelą opłat.
- W tytule opłaty należy podać imię i nazwisko osoby wędkującej oraz rodzaj zezwolenia. W przypadku nieprawidłowego lub niepełnego wpisania danych , o rodzaju zezwolenia decyduje wpłacona kwota i data 

wpłaty, a w przypadku braku wpisania osoby wędkującej do wędkowania uprawniona jest osoba wpłacająca.
- Zezwolenie na amatorski połów ryb w wodach Gospodarstwa uprawnia do połowu dwiema wędkami zwykłymi albo spinningiem.
- Osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb w wodach Gospodarstwa zobowiązane są do posiadania w trakcie połowu imiennego zezwolenia w formie papierowej lub elektronicznej oraz karty wędkarskiej.
- Zezwolenia na amatorski połów ryb w wodach Gospodarstwa należy opłacić przelewem na konto Gospodarstwa mBank 95 1140 2004 0000 3302 7931 3789, w formie elektronicznej lub na blankietach 

udostępnianych przez Gospodarstwo w placówkach Poczty Polskiej SA. Potwierdzenie przelewu jest jednocześnie zezwoleniem. 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  

i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
- Osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb w wodach Gospodarstwa zobowiązane są do przestrzegania 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.
- W wodach Gospodarstwa zabrania się połowu ryb metodą polegającą na ciągnięciu przynęty za środkiem pływającym - zakaz trollingu.
- Naruszenie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, przepisów wykonawczych do tej ustawy, a także naruszenie regulaminu amatorskiego połowu ryb powoduje utratę zezwolenia. 
- Ewentualne spory dotyczące zezwoleń na amatorski połów ryb rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Koszalinie.

Wszystkie rodzaje zezwoleń uprawniają do amatorskiego połowu ryb przez całą dobę. Opłaty za 3,7,14 dni obejmują kolejne dni kalendarzowe pomiędzy godzinami 0:00 a 24:00

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

Nazwa jeziora Sposób połowu Cały rok  
kalendarzowy

14 kolejnych      
dni

7 kolejnych        
dni

3 kolejne           
dni

Jezioro Jamno z rzeką Strzeżenicą  
i kanałem Jamneńskim

Połów z brzegu 150,00 zł 125,00 zł 100,00 zł 75,00 zł

Połów z łodzi, brzegu i lodu 230,00 zł 190,00 zł 160,00 zł 120,00 zł

Jezioro Bukowo z kanałem  
Bagiennica i kanałem Szczuczym

Połów z brzegu 140,00 zł 115,00 zł 90,00 zł 65,00 zł

Połów z łodzi, brzegu i lodu 240,00 zł 200,00 zł 170,00 zł 135,00 zł

Jezioro Kopań
Połów z brzegu 130,00 zł 105,00 zł 80,00 zł 55,00 zł

Połów z łodzi, brzegu i lodu 220,00 zł 180,00 zł 155,00 zł 110,00 zł

Cały obszar
Połów z brzegu 360,00 zł 300,00 zł 245,00 zł 175,00 zł

Połów z łodzi, brzegu i lodu 590,00 zł 500,00 zł 435,00 zł 330,00 zł


