
 PROJEKT 

Uchwała nr …/2019 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 31 lipca 2019 r. 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego  

w Karwowie 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

1. Uchwala się Regulamin korzystania ze zbiornika wodnego w Karwowie, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 zostanie ogłoszony na tablicach informacyjnych 

zlokalizowanych w obszarze obiektu lub bezpośrednio przy obiekcie oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie i na stronie internetowej Gminy. 

3. Regulamin ma zastosowanie do terenu zbiornika wodnego oznaczonego na mapie 

stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

Prezentujący projekt uchwały w imieniu projektodawcy: 

Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik nr 1  

        do Uchwały Nr …/… /2019 

        Rady Miejskiej w Opatowie  

        z dnia 31 lipca 2019 roku 

 

 

REGULAMIN ŁOWISKA KARWÓW 

 

1. Administratorem łowiska jest Gmina Opatów. 

2. Łowienie ryb jest dozwolone dla członków koła PZW 23 w Opatowie oraz 

mieszkańców Powiatu Opatowskiego posiadających dokumenty uprawniające do 

amatorskiego połowu ryb. 

3. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką 

osób pełnoletnich, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. 

4. Na terenie łowiska należy zachować ciszę. 

5. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz: 

1) Kąpieli w łowisku, 

2) Spożywania alkoholu, 

3) Zakłócania spokoju innym użytkownikom łowiska, 

4) Zaśmiecania terenu łowiska, 

5) Używania pontonów lub łodzi bez pisemnego zezwolenia od opiekuna 

łowiska. 

6. Łowienie ryb w porze dziennej dozwolone jest od świtu do zmierzchu, zaś łowienie 

ryb 

w porze nocnej dozwolone jest wyłącznie od piątku do niedzieli. 

7. Przebywanie wędkarzy ze sprzętem na zbiorniku dozwolone jest tylko w godzinach 

wędkowania.  

8. Łowienie ryb jest dozwolone na maksymalnie na 2 wędki. Wywożenie zestawów 

możliwe jest tylko modelami pływającymi. 

9. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest tylko w niedziele, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z opiekunem łowiska. 

10. Na łowisku obowiązują następujące zasady dotyczące ochrony ryb: 

1) Wymiary ochronne: 

a) Karp – 35 cm i powyżej 50 cm 

b) Jaź, pstąg tęczowy, karaś złocisty – 30 cm, 

c) Lin – 35 cm 

d) Szczupak, sandacz – 60 cm 

e) Okoń – 35 cm i powyżej 50 cm 

2) Limity dobowe 

a) Karp, pstrąg tęczowy, węgorz – 2 sztuki łącznie 

b) Szczupak, sandacz – 1 sztuka 

c) Jaź, lin, karaś złocisty, okoń, leszcz – 5 sztuk łącznie 

3) Okresy ochronne 

a) Sandacz – od 1 stycznia do 31 maja 

b) Szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia  

11. Na zbiorniku obowiązuje całkowity zakaz zabierania amura i jesiotra. 



12. Do łowienia ryb wymagane jest posiadanie dużego podbieraka, maty do odhaczania 

ryb oraz worka karpiowego lub siatki nie powodującej kaleczenia ryb. 

13. Złowione ryby, nie przeznaczone do zabrania, po ewentualnym zważeniu oraz 

sfotografowaniu w pozycji bezpiecznej należy niezwłocznie wypuścić do wody, przy 

zachowaniu należytej ostrożności. 

14. Wstęp na teren łowiska jest jednoznaczny z akceptacją zasad wynikających  

z niniejszego Regulaminu. 

15.  Wyznaczone i upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów osoby mają 

prawo przeprowadzania kontroli w zakresie właściwego stosowania postanowień 

niniejszego Regulaminu przez użytkowników łowiska. 





UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 

Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 roku 

 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego 

położonego w Karwowie 

 

 

 Zbiornik wodny w Karwowie stanowi własność Gminy Opatów. Do dnia 30 

czerwca 2019 roku dzierżawcą zbiornika był Polski Związek Wędkarski. 

 Wskutek wygaśnięcia umowy dzierżawy, zbiornik wrócił pod zarząd Gminy 

Opatów. Z uwagi na fakt długoletniej dzierżawy zbiornika przez Polski Związek 

Wędkarski, nie istnieje żaden akt prawa miejscowego ustanowiony przez Radę Miejską 

w Opatowie, regulujący zasady korzystania ze zbiornika wodnego w Karwowie, 

natomiast wymogi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom korzystającym ze 

zbiornika, jak również związane z utrzymaniem czystości i porządku na tym terenie, 

pociągają za sobą konieczność uchwalenia Regulaminu. 

 Z uwagi na powyższe okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


