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REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE ZEZWOLEŃ WĘDKARSKICH   
GOSPODARSTWA RYBACKIEGO OSTRÓDA SP. Z O. O. 

 
 

 §1 
Słowniczek 

 
Sprzedaż online w serwisie internetowym - możliwość sprzedawania i kupowania produktów 
przez Internet.  
Serwis internetowy – strona internetowa wykonana i umieszczona pod adresem internetowym 
ostroda.eparki.pl/  
Prowizja – opłata za realizację płatności za pośrednictwo serwisu, należna Dotpay (system obsługi 
płatniczej online) od Kupującego. 
Zezwolenie – dokument potwierdzający uprawnienie do amatorskiego połowu ryb na wodach 
Gospodarstwa Rybackiego Ostróda Sp. z o. o.  
Sprzedający – Gospodarstwo Rybackie Ostróda Sp. z o. o. ul. Warlity Wielkie 9, 14-100 Ostróda tel. 
(0-89) 646-14-01, e-mail: gro@gro.pl , NIP: 741-00-12-070 
Operator serwisu internetowego - Aquarius Corp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie [ul. Dywizjonu 303 127/91, 01– 470 Warszawa], wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy W Warszawie XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000339725, posiadającą numer 
NIP: 522-293-25-57 oraz numer REGON: 142058771, nr telefonu +48 501 358 241 e-mail: eparki-
serwis@eparki.pl, prowadzący dystrybucję zezwoleń na rzecz Sprzedającego za pomocą Serwisu 
internetowego 

 
§2 

Sprzedaż online 
 
1. Sprzedaż online zezwoleń prowadzona jest w Serwisie internetowym   
2. Sprzedaż online zezwoleń wędkarskich  Sprzedającego odbywa się za pośrednictwem serwisu do 
zarządzania płatnościami www.dotpay.pl, zarządzana jest przez Operatora serwisu.  
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym zostaje zawarta w przypadku 
spełnienia wymaganych procedur zakupu zezwoleń Sprzedajacego, opisanych na stronie Serwisu 
internetowego:  

a) rejestracji Kupującego w Serwisie internetowym,  
b) złożenia przez Kupującego zamówienia online,  
c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie w serwisie internetowym dowolnym 
kanałem elektronicznym  

4. Dokonanie zakupu zezwoleń  Sprzedającego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, 
aktualnych zasad amatorskiego regulaminu połowu ryb Sprzedającego.   
5. Za każdą płatność dokonaną za pośrednictwem serwisu internetowego jest naliczana opłata 5%, 
należna Dotpay od Kupującego związana z utrzymaniem serwisu internetowego, serwerów, 
kosztów operacyjnych i finansowych związanych z prowadzeniem serwisu internetowego.  
6. Płatności za zezwolenia obsługiwane są przez Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, za 
pośrednictwem serwisu do zarządzania płatnościami www.dotpay.pl  
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu do zarządzania płatnościami www.dotpay.pl. 
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8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż  zezwoleń w 
zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym 
Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.  
9. Aby otrzymać fakturę za zakupione zezwolenia należy w procesie zamawiania w systemie 
internetowym zaznaczyć opcję - Faktura - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej 
wystawienia. Faktura za prowizję, będzie dostarczona na prośbę Kupującego przez system obsługi 
płatniczej online – Dotpay.  
10. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić 
koszty pośrednictwa bankowego. Tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje 
realizację zamówienia przez Sprzedającego.  
11. Wszystkie zezwolenia zakupione w serwisie do sprzedaży zezwoleń są imienne. Przed 
dokonaniem płatności należy obowiązkowo podać imię i nazwisko właściciela zezwolenia.  
12. Zezwolenia imienne dla obywateli polskich, bez karty wędkarskiej  (dotyczy obywateli polskich 
) są nieważne. Dla cudzoziemców wymagany jest dowód tożsamości.  
13. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży online w każdej chwili, bez 
podawania przyczyny.  
14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych 
danych przez Kupującego w formularzu zamówienia.  
15. Po dokonaniu płatności, Kupujący niezwłocznie otrzyma zezwolenie w wersji elektronicznej. 
Zezwolenie Kupujący znajdzie w zakładce „Moje zakupy” w Serwisie internetowym. Kupujący 
zobowiązany jest wydrukować zezwolenie, lub okazać na urządzeniu mobilnym. Za brak 
zezwolenia wędkarz może zostać ukarany. 
 

§3 
Reklamacje, zwrot i wymiana składek/zezwoleń 

 
1. W uzasadnionym przypadku, Sprzedający przyjmować będzie zwroty zezwoleń oraz dokonywać 
zwrotu wpłaconej kwoty. Reklamacje Kupującego będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od jej złożenia na adres e-mail Sprzedającego . W wyjątkowych 
sytuacjach okres rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony, o czym Kupujący zostanie 
powiadomiony. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana 
zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.  
2. Zwrot/reklamacja zezwolenia może być dokonany wyłącznie w formie elektronicznej poprzez 
okienko kontaktu znajdujące się w Serwisie internetowym W przypadku rozpatrzenia 
zwrotu/reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty bez 
prowizji, z zastrzeżeniem §3 ust.3 niniejszego Regulaminu. 
3. W przypadku zwrotu zezwolenia, Kupującemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w wysokości: 

 
a. 100% wartości zakupionej zezwolenia, z przyczyn nie leżących po stronie Kupującego, za 

które Kupujący winy nie ponosi, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu, 
b. 50% wartości zakupionej zezwolenia na minimum 40 dni przed dniem, w którym bilet miał 

być wykorzystany,  
c.  40% wartości zakupionej zezwolenia od 39 do 21 dni przed dniem, w którym bilet miał być 

wykorzystany,  
d. 20% wartości zakupionej zezwolenia poniżej 21 dni przed dniem, w którym bilet miał być 

wykorzystany.  
4. Zezwolenia niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani zmianie 
terminu.  
5. Nie ma możliwości zmiany terminu obowiązywania zezwolenia 
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6. Dokonując zwrotu/reklamacji nabytych zezwoleń, należy obowiązkowo podać: nr transakcji, nr  
zezwolenia, datę obowiązywania składki/zezwolenia, nazwisko osoby kupującej. 

 
§4 

 
Ochrona danych Kupującego 

 
 
1. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) poprzez rejestrację w serwisie sprzedaży online, Kupujący 
wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez operatora danych osobowych Kupującego 
w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań 
niezbędnych do funkcjonowania serwisu.   
2. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu 
zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w 
Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z 
późn. zm.).  
3. Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), administratorem 
danych osobowych jest Aquarius Corp Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która przetwarza dane w 
celu realizacji umowy. Administrator danych, przekazuje dane osobowe Sprzedającemu na 
podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania 
informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych. 
 
Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna w zakładce „KLAUZULA INFORMACYJNA” w 
serwisie internetowym. 
 

§5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zezwolenia za pośrednictwem serwisu internetowego nie mogą być kopiowane.  
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem 

której dokonywany jest zakup  zezwoleń przez Kupującego. Sprzedający nie ponosi 

odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, 

indywidualne ustawienia komputerów, sposób ich konfiguracji, ustawienia lub przerwy w 

świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet oraz działanie banków za 

pośrednictwem których dokonywana jest płatność za zakupione zezwolenia do Sprzedającego.  
3. Niniejszy Regulamin sprzedaży online dostępny jest w Serwisie internetowym  
4. Sprzedający jest upoważniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.  
5. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. 
zm.), Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odległość. 



Regulamin  na 2023 rok amatorskiego połowu ryb dla wszystkich wędkujących 

▪ Sezon  na wędkowanie  trwa 

▪ letni z brzegu od 1.04.2023r. do 31.12.2023r. 

▪ z łodzi od 1.05.2023 do 31.12.2023r 

▪ Wędkowanie jest dozwolone od świtu do zmierzchu. 

▪ Wykupienie zezwolenia na cały sezon na jedno jezioro z Rezerwatem  upoważnia również do wędkowania na 

wszystkich jeziorach ogólnie udostępnionych Gospodarstwa Rybackiego Ostróda zgodnie z rodzajem zezwolenia. 

▪ Wykupienie zezwolenia krótkoterminowego  upoważnia  do wędkowania na wszystkich wodach Gospodarstwa 

Rybackiego Ostróda  zgodnie z rodzajem wykupionego zezwolenia. 

▪ Ustala się dobowe limity połowu na wodach gospodarstwa: 10kg ryb ogółem; szczupak-3szt; lin-4szt; węgorz-

2szt; sandacz 2szt.    Zabrania się używania “żywca” z poza łowiska. 

▪ Wymiary ochronne na wodach gospodarstwa: szczupak i sandacz 50cm;  pozostałe zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

▪ Wędkowanie na jeziorach Isąg,  Łęguty , Drwęckie część Samborowska wymaga wykupienia zezwolenia z 

pieczątką Konserwatora Przyrody i stosowania się do specjalnego regulaminu połowów. 

▪ Młodzież do 14 roku życia może wędkować na jedną wędkę bezpłatnie pod opieką osoby dorosłej posiadającej 

zezwolenie oraz kartę wędkarską. Odłowione ryby muszą się mieścić w limicie połowu opiekuna. 

▪ Młodzieży do 18-tego roku życia posiadającej kartę wędkarską  przysługuje 50% zniżki,    Zniżki obowiązują przy 

wykupie zezwolenia na cały sezon. 

▪ Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w czasie wędkowania i po jego 

zakończeniu bez względu w jakim stanie zastał łowisko pod rygorem cofnięcia zezwolenia bez 

odszkodowania. 

▪ W miejscu organizowania zawodów wędkarskich pierwszeństwo w wędkowaniu mają uczestnicy zawodów. 

▪ Zezwolenie jest ważne z kartą wędkarską. 

Regulamin specjalny  dodatkowy dotyczący jeziora Isąg i Łęguty  znajdujących się na terenie rezerwatu „Ostoja 

bobrów” 

1. Wędkowanie z lodu od 15.XII.2021 do 31.XII.2023r 

2. Zabrania się wędkowania z użyciem zanęt. 

3. Zabrania się używania silników spalinowych. 

4. Zabrania się używania i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie rezerwatu 

5. Na jeziorze Isąg zezwala się na wędkowanie z brzegu równolegle do zabudowań wsi Pelnik i wsi Worliny. 

6. Na jeziorze Łęguty zezwala się na wędkowanie z brzegu wzdłuż wschodniej linii od wpływu rzeki Pasłęki do 

ogrodzenia Ośrodka Wypoczynkowego. 

7. Zobowiązuje się wszystkich wędkujących do ochrony przyrody i poszanowania zakazów obowiązujących w 

akcie o powołaniu rezerwatu oraz dbałość o stan środowiska przyrodniczego. 

8. Wędkarze nie przestrzegający w/w zapisów będą wykluczeni z wędkowania. 

9. Wędkarze są zobowiązani do prowadzenia szczegółowej ewidencji amatorskiego połowu ryb z podaniem ilości i 

gatunków złowionych ryb oraz zastosowanej metody połowu. 

10. Dopuszcza się wędkowanie z brzegu w czasie na godzinę przed wschodem i godzinę po zachodzie słońca w 

danym dniu kalendarzowym. 

11. Limity dobowe: pstrąg potokowy , lipień – 1szt;  sandacz, szczupak – łącznie 2 szt;  

REZERWATY 

Jezioro Isąg                      Jezioro Łęguty               Jezioro  Drwęckie część samborowska od ujścia Kanału Elbląskiego , do 

wypływu rzeki Drwęcy w Samborowie 

JEZIORA UDOSTĘPNIONE DLA CZŁONKÓW TOW.WĘDKARSKIEGO   OTW i DTW 

 1. Kajkowskie  (Sajmino)            2. Perskie 

JEZIORA OGÓLNIE UDOSTĘPNIONE 

1. Drwęckie (cz. miejska) 
2. Dubno (Dauby) 
3. Gil Wielki 
4. Gil Mały 
5. Górczyńskie (Zamen) 
6. Jaśkowo 
7. Jelonek D. (Ilińsk)  
8.Jakuba   (Smordy) 

9. Korolewskie  
10. Kocioł 
11. Korweckie 
12. Lichtajny (Świetliny) 
13. Karnickie   (Ligowo) 
14. Loba (Wynki) 
15. Ostrowin 

16. Ornowskie  (Morliny) 
17. Pauzeńskie 
18. Piekło 
19. Rentyny (Giłwa) 
20. Rumian (szczupliny) z rzeką Wel 
21. Szeląg Wielki 
22. Szeląg Mały 
23. Tabórz 
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