
Z A R Z Ą D Z E N I E  nr K-010-97/2013 
Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego  

z dnia 30 grudnia  2013r. 
w sprawie udostępnienia wód Parku do amatorskiego połowu ryb w 

roku 2014  

 
 
Na podstawie przepisów art. 8e ust.1 w związku z art. 12 ust. 1- 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1220 z późn. 
zm.) w związku z Zarządzeniem nr 72 Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 roku  
w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego zarządza się co 
następuje:   

                                      
§ 1 

 
W roku 2014 udostępnia się do amatorskiego połowu ryb rzekę Drawę oraz jeziora 

Sitno i Ostrowieckie. 
 
                                                            § 2  
 
Utrzymuje się w mocy regulamin amatorskiego połowu ryb stanowiący załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 39/2009 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego. 
                                     
                                                            § 3  
 
Ustanawia się cennik opłat za wędkowanie w wodach DPN oraz postój samochodów  

i motocykli na miejscu biwakowania stanowiący załącznik do niniejszego do zarządzenia. 
                                      
                                                            § 4 
  
Opłaty za wędkowanie i postój samochodu oraz motocykla wędkarza drukowane są  

w elektronicznym systemie na kartach wstępu, których wzorzec zawiera zarządzenie nr 
36/2006 z dnia 29.12.2006. 

 
                                                           § 5 
  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
       

 
 

Zatwierdził  
Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego 

dr inż. Paweł Bilski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Zał. do Zarz. Nr K-010-97/2013 

 Dyr. DPN  z dnia 30 grudnia  2013r.  

    

Cennik opłat za wędkowanie w wodach DPN oraz postój samochodów      i 

motocykli na miejscach biwakowania w roku 2014.  

 1. Rzeka Drawa:  

 za każdy 1 dzień                        14,00 zł. 

      7 dni                    70,00 zł. 

      1 miesiąc                98,00 zł. 

 cały sezon/01.01 -14.03 i 01.07.-31.12./    190,00 zł. 

 

 2. Jezioro Ostrowieckie 

          ( z zachodniego brzegu):  

 za każdy 1 dzień         14,00 zł. 

       7 dni                        70,00 zł.  

       1 miesiąc                  98,00 zł. 

       cały sezon/1.04.- 30.11/              140,00 zł. 

 

 3. Jezioro Sitno  

      (z płn. - zach. brzegu):  

 za każdy 1 dzień            14,00 zł. 

       7 dni                     70,00 zł. 

       1 miesiąc                    98,00 zł. 

       cały sezon/1.04.- 30.11./       140,00 zł. 

 

 4. Postój samochodu na miejscu biwakowania  

       za każdy 1 dzień            8,00 zł. 
            (nie dotyczy wykupujących licencję całosezonową na połów ryb w Drawie)  

 

 5. Postój motocykla na miejscu biwakowania 

za każdy 1 dzień                                4,00 zł.  
           (nie dotyczy wykupujących licencję całosezonową na połów ryb w Drawie)  

 

 opłata całoroczna za wędkowanie w Drawie uwzględnia dojazd i postój 

samochodu  

i motocykla na miejscu biwakowania.  

 wykupienie licencji całosezonowych na wszystkie w/w wody -     350,00 zł.  

 wykupienie licencji całosezonowych na dwa dowolnie wybrane 

           z w/w akwenów -210,00 zł.  

 

          


