OKRĘG PZW W TARNOWIE
TREŚĆ ZEZWOLENIA I PODSTAWOWE WARUNKI UPRAWIANIA
AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
NA ZBIORNIKACH I STAWACH
w 2022 roku.
Zezwolenie na:
Zbiorniki i stawy:
 Niwka
 Komorów
 Bobrowniki Wielkie
 Narożniki
 Trzydniaki S1
 Trzydniaki
 Dębina Zakrzowska
 Kłaj + starorzecze rzeki Raby, północna część względem autostrady
 Kantoria
I. OPIS ZEZWOLENIA:
1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb wędką w wodach udostępnionych przez
Okręg PZW w Tarnowie, po wniesieniu odpowiednich składek przyjętych uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie nr
134/2021 z dnia 29.09.2021 roku.
2. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania przez Okręg PZW w Tarnowie o których jest mowa w punkcie 1 to:
 Niwka
 Komorów
 Bobrowniki Wielkie
 Narożniki
 Trzydniaki S1
 Trzydniaki
 Dębina Zakrzowska
 Kłaj + starorzecze rzeki Raby, północna część względem autostrady
 Kantoria
3. Dowodem wniesienia składek o których mowa w punkcie 1 jest:
Dla członków PZW niniejsze Zezwolenie w wersji papierowej zabezpieczone hologramem lub Zezwolenie elektroniczne,
które ważne jest z kartą wędkarską, oraz legitymacją członkowską PZW w której trwale umieszczono znaki składek na
bieżący rok.
Dla osób które dokonały opłaty dla niezrzeszonych w PZW, niniejsze Zezwolenie w wersji papierowej zabezpieczone
hologramem lub Zezwolenie elektroniczne, które ważne jest z kartą wędkarską ( w przypadku obcokrajowców zamiast
polskiej karty wędkarskiej wystarczy posiadać inny dokument tożsamości ).
4. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką w wodach Okręgu PZW w Tarnowie reguluje:
 Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. z późniejszymi zmianami ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
2168 ),
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz
warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie z późniejszymi zmianami ( tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 2003 ),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z
późniejszymi zmianami ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2183 ),
 Niniejsze zezwolenie na amatorski połów ryb wędką w wodach udostępnionych do wędkowania wydane przez
Okręg PZW w Tarnowie w 2022 r. ( na podstawie art.7 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym, przyjęte
uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie nr 136 z dnia 29.09.2021 roku ),
 Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb uchwalony przez Zarząd Główny PZW ( RAPR z 2019 roku ).
5. Zarząd Okręgu PZW w Tarnowie zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Zezwolenia. Zmiany
mogą zostać wprowadzone jedynie uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie i wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia
opublikowania ich na stronie internetowej www.pzwtarnow.pl oraz www.pzw.org.pl/okreg_tarnow
6. W sytuacji o której mowa w punkcie 5 Uprawnionemu na podstawie niniejszego Zezwolenia nie przysługują
jakiekolwiek roszczenia o charakterze majątkowym.
7. Osoby posiadające wykupione niniejsze Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką biorą pełną odpowiedzialność za
przestrzeganie przepisów niniejszego Zezwolenia, jak również za osoby przebywające wspólnie z nią na łowisku.
8. Zarząd Okręgu PZW w Tarnowie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych
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wypadków lub/i straty materialne jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące
amatorskiego połowu ryb, jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.
9. Osoba posiadająca wykupione niniejsze Zezwolenie przed rozpoczęciem wędkowania zobowiązana jest do upewnienia
się, że niniejsze Zezwolenie obejmuje wybrane przez nie łowisko i jakie obowiązują na nim ograniczenia.
10. Przerabianie lub podrabianie niniejszego dokumentu oraz posługiwanie się przerobionym lub podrobionym
dokumentem jako autentycznym stanowi przestępstwo z art. 270 Kodeksu Karnego zagrożone; karą grzywny, ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
11. Uiszczenie opłaty za wydanie Zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.
12. Uiszczenie opłaty za wydanie Zezwolenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie
danych osobowych zawartych w niniejszym Zezwoleniu, dla celów związanych z działalnością Okręgu PZW w Tarnowie
w zakresie administrowania Zezwoleniami na amatorski połów ryb wędką.
13. Niniejsze zezwolenie stanowi własność Okręgu PZW w Tarnowie.
II. PRAWA POSIADAJĄCEGO NINIEJSZE ZEZWOLENIE
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Tarnowie mają członkowie PZW i osoby
niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym
Zezwoleniu.
2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w
Polsce.
3. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa
do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
4. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami
ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym z następującymi ograniczeniami:
- bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę,
- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską i odpowiadającej za przestrzeganie przez ww.
członka PZW postanowień niniejszego Zezwolenia oraz zasad etyki wędkarskiej,
- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami,
- członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww.
uregulowań.
5. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,
posiadającej kartę wędkarską oraz niniejsze Zezwolenie, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu z
następującymi ograniczeniami:
- bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę,
- osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego postanowień
niniejszego Zezwolenia oraz zasad etyki wędkarskiej,
- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami,
- niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww.
uregulowań.
6. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14
wymienione w punkcie 4 i 5 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie
stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w punkcie 5 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich
udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
7. Współmałżonek posiadający kartę wędkarską może poławiać na jedną wędkę w ramach limitu i stanowiska
współmałżonka posiadającego niniejsze Zezwolenie na wędkowanie.
III. KONTROLA POSIADAJĄCEGO NINIEJSZE ZEZWOLENIE
1. Osoba posiadająca wykupione niniejsze Zezwolenie jako warunek zezwolenia ma bezwzględny obowiązek poddać się
kontroli prowadzonej przez:
a) funkcjonariuszy Policji,
b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,
c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,
d) strażników Straży Leśnej,
e) funkcjonariuszy Straży Granicznej
f) osoby upoważnione przez Okręg PZW w Tarnowie do prowadzenia kontroli na łowiskach będących własnością
Okręgu PZW w Tarnowie
2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma bezwzględny obowiązek okazać co najmniej: dokumenty uprawniające do
połowu, sprzęt wędkarski, przynęty i złowione ryby.
3. W przypadku podejrzenia kradzieży ryb kontrolujący na prawo kontroli samochodów, namiotów lub bagaży na
łowiskach będących własnością Okręgu PZW w Tarnowie.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIADAJĄCEGO NINIEJSZE ZEZWOLENIE
1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego Zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb, stanowi
naruszenie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym i Statutu PZW.
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2. Odmowa poddania się kontroli powoduje naruszenie warunków niniejszego Zezwolenia i stanowi wykroczenie.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę posiadającą niniejsze Zezwolenie Ustawy o Rybactwie
Śródlądowym lub/i Statutu PZW:
1) zezwolenie może zostać anulowane bez odszkodowania, za rażące wykroczenia lub po drugim wpisie SSR lub
PSR,
2) w przypadku głośnego zachowania się, śmiecenia, dewastacji, kradzieży kontrolujący ma prawo wyproszenia z
terenu łowiska będącego własnością Okręgu PZW w Tarnowie bez możliwości zwrotu należności za wykupione
zezwolenie,
3) wszelkie osoby uprawnione do kontroli mogą takiej osobie wpisać do zezwolenia uwagę, skierować sprawę do
sądu koleżeńskiego lub do organów ścigania,
4) wydający zezwolenie może je cofnąć oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi, bez odszkodowania na
podstawie Uchwały Zarządu Głównego PZW nr 75 z dnia 28.03.2015,
5) w przypadku rażącego naruszenia ( kradzież, kłusownictwo ) ze względu na wagę sprawy postępowanie przejmuje
Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny a postępowanie jest prowadzone przed Okręgowym Sądem Koleżeńskim
zagrożone bezwzględną karą zawieszenia w prawach członka PZW lub wykluczenia . Uchwała ZO PZW w
Tarnowie Nr 52 z dnia 21.11.2018r.
V. PODSTAWOWE WARUNKI UPRAWIANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
na zbiornikach i stawach objętych niniejszym zezwoleniem
udostępnionych do wędkowania przez Okręg PZW w Tarnowie
w roku 2022.
§ 1.
1. NINIEJSZE ZEZWOLENIE UPRAWNIA DO ZABRANIA 30 SZT ( łącznie ) NIŻEJ WYMIENIONYCH
GATUNKÓW RYB: karp, amur, lin, szczupak, pstrąg tęczowy, palia, sandacz, węgorz.
2. Po wyczerpaniu limitu 30 szt. istnieje możliwość wykupienia nowego Zezwolenia.
3. Po złowieniu i zatrzymaniu 24 godzinnego limitu ilościowego ryb wędkarz kończy wędkowanie na wszystkich
łowiskach objętych niniejszym Zezwoleniem!
§ 2.
1. Obowiązuje rejestr połowu ryb, tabela nr 1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia
rejestru połowu ryb opisaną w § 3.
2. Przed rozpoczęciem wędkowania dokonaj wpisu w rejestrze!
3. Brak wpisu daty i godziny połowu – zezwolenie nieważne !
§ 3.
Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:
1. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić nieścieralnym długopisem w tabeli "Rejestr połowu ryb"
kolumny; ,,Data,, ,,Godz.,, „Zbiornik, miejscowość,, w których wpisujemy odpowiednio: dzień i miesiąc, godzinę
rozpoczęcia połowu, nazwę łowiska. Godzina rozpoczęcia połowu określa początek okresu 24 godzinnego limitu
ilościowego.
2. Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym określonym w § 1 ust. 1 a więc: karp, amur, lin, szczupak, pstrąg
tęczowy, palia, sandacz, węgorz po złowieniu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie ( przed ponownym zarzuceniem wędki
do wody ) odnotowana w rejestrze połowu w odpowiedniej kolumnie; ,,Gatunek,, ,,Ilość,, i ,,Długość,,.
3. Pozostałe, gatunki ryb złowione i zabierane z wód należy po zakończeniu wędkowania odnotować w rejestrze połowu
w odpowiedniej kolumnie; ,, Gatunek,, ,,Ilość,, i ,,Długość,,. W przypadku większej ilości ryb niż dwie sztuki tego samego
gatunku, wystarczy wpisać; ,,Gatunek,, ,,Ilość,, i łączną szacunkową wagę.
4. Rubrykę ,,Szacunkowa waga,, należy uzupełnić w miarę możliwości.
5. W przypadku wyczerpania kolumn rejestru połowu ryb należy udać się do macierzystego Koła po dodatkowe
Zezwolenie na którym będzie prowadzona dalsza ewidencja połowów.
7. Dla Zezwoleń elektronicznych rejestr połowu odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej.
§ 4.
1. Okresy ochronne. Niedozwolony jest połów ryb i zabieranie ryb w okresach ochronnych, z zastrzeżeniem ust. 2, które
wynoszą dla:
1) Bolenia od 1 stycznia do 30 kwietnia;
2) Brzany od 1 stycznia do 30 czerwca;
3) Certy od 1 stycznia do 30 czerwca;
4) Jesiotra całoroczny zakaz zabierania;
5) Karasia pospolitego ( złotego ) całoroczny zakaz zabierania;
6) Lipienia całoroczny zakaz zabierania;
7) Miętusa od 1 grudnia do końca lutego:
8) Pstrąga potokowego od 1 września do 31 stycznia;
9) Sandacza od 1 stycznia do 31 maja;
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10) Suma od 1 stycznia do 31 maja;
11) Szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia;
12) Świnki od 1 stycznia do 15 maja;
13) Węgorza od 1 grudnia do 31 marca;
14) Pozostałych gatunków zgodnie z rozporządzeniem.
2. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny
od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień ( nie dotyczy jesiotra ostronosego, węgorza ).
3. Całkowity zakaz połowu ryb objętych ochroną gatunkową.
§ 5.
Obowiązkiem posiadającego niniejsze Zezwolenie jest:
1) posiadanie przy sobie dowodu wniesienia składek o którym mowa w punkcie I.3,
2) przestrzeganie zapisów i warunków amatorskiego połowu ryb niniejszego Zezwolenia,
3) poddanie się kontroli osobom i na zasadach wymienionych w punkcie III,
4) złowione ryby ( z wyjątkiem łososiowatych ) przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z
miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie
wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych,
5) ryby łososiowate przeznaczone do zabrania uśmiercić bezpośrednio po złowieniu - jeżeli zabieranie ryb
łososiowatych na danym łowisku jest dozwolone,
6) posługiwać się wędką o długości co najmniej 30 cm,
7) w czasie wędkowania pełnić stały nadzór na stanowisku wędkarskim nad swoimi wędkami,
8) posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem
maksymalnej ostrożności,
9) poinformowanie o zasadach obowiązujących na łowisku oraz ich egzekwowanie od osób towarzyszących,
10) opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne,
zarybienie lub inne prace zlecone przez Okręg PZW w Tarnowie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne
zezwolenie Okręgu PZW w Tarnowie,
11) utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan
jaki zastał przed rozpoczęciem połowu,
12) w przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody,
plamy olejowe, nienaturalny zapach, poinformowanie natychmiast o tym zarząd najbliższego Koła lub Okręg
PZW w Tarnowie, policję albo najbliższy organ administracji publicznej,
13) w przypadku zauważenia kłusownictwa poinformowanie o tym osoby uprawnione do kontroli,
14) w przypadku posiadania podczas łowienia psa, trzymanie go na uwięzi w obrębie własnego stanowiska,
15) w przypadku dopuszczenia na danym łowisku korzystania z przyrządów służących do połowu na zrywkę lub do
sondowania i oznaczania łowiska ( znaczników, bojek itp. ) usunięcie ich z łowiska po zakończeniu połowu.
§ 6.
Przynęty wędkarskie to:
1. Przynęty naturalne:
Które dzielimy na przynęty zwierzęce i przynęty roślinne. Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a
także ich części. Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich ( np. ciasta i pasty ). Do przynęt
tych umownie zalicza się też sery.
2. Przynęty sztuczne ( za wyjątkiem sztucznych much i mormyszek ):
To grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone
najwyżej w dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza o rozstawie ostrzy nie większym
niż szerokość przynęty sztucznej ( z tolerancją do 2 mm ), a w każdym wypadku aby ostrza nie wykraczały poza obwód
koła o średnicy 30 mm.
3. Sztuczne muchy:
To przynęty sztuczne wykonane w sposób trwały na haczyku (w przypadku much tubowych wykonane trwale na rurce i
uzbrojone haczykiem), z dowolnej kombinacji co najmniej 2 materiałów, przy czym haczyk może mieć nie więcej niż dwa
ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm. Mucha tandemowa na
dwóch haczykach stanowi dwie sztuczne muchy.
4. Mormyszki:
Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu - dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej
niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.
§ 7.
Dozwolone metody połowu ryb:
1. Metoda gruntowo-spławikowa:
Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną
jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może posiadać więcej niż trzy ostrza rozstawione w taki sposób, aby
nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
2. Metoda spinningowa:
Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną
przynętą. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.
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W przypadku takiego prowadzenia przynęty którego skutkiem jest podcinanie ryb za inne fragmenty ciała niż otwór
gębowy, należy natychmiast bezwzględnie zmienić technikę prowadzenia przynęty.
3. Metoda muchowa:
Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli
ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma sztucznymi muchami. Inne linki niż sznur muchowy w tej
metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej
długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować
dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących
ją przedmiotów.
4. Metoda podlodowa:
Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest:
a) na dwie wędki gdy łowimy z jednym haczykiem z przynętą naturalną lub mormyszką, przy czym haczyk z
przynętą naturalną nie może mieć więcej niż trzy ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza
obwód koła o średnicy 20 mm, albo
b) na jedną wędkę z linką zakończoną sztuczną przynętą inną niż mormyszka wyposażoną w nie więcej niż dwa
haczyki, przy czym każdy haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie
wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.
Zasady połowu metodą podlodową:
1) otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie
mniejszą niż 1 m,
2) zabrania się połowu ryb w porze nocnej ( tj. od 1 godziny po zachodzie słońca do 1 godziny przed wschodem
słońca wg kalendarza dla m. Warszawy ),
3) złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy
przechowywać w pojemnikach,
4) zabrania się stosować martwej i żywej ryby ( i ich części ) jako przynęty.
§ 8.
Odległości między wędkującymi:
1. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy
zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w ust. 2. Odstępy te
mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
2. Należy zachować następujące odległości między wędkującymi:
1) dla metody gruntowo-spławikowej z brzegu - 10 m,
2) dla metody spinningowej i muchowej z brzegu - 25 m,
3) między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m,
4) między wędkującymi z łodzi - 50 m,
5) dla metody podlodowej - 10 m.
§ 9.
1. Połów ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy.
2. Zawody wędkarskie mogą być rozgrywane od kwietnia do października w 1 i 3 weekend miesiąca z wyłączeniem
metody spinningowej i podlodowej. Nie dotyczy stawu Trzydniaki S1.
§ 10.
Tereny łowisk mogą być objęte monitoringiem.
§ 11.
Adnotacje osób uprawnionych do kontroli
1. Dla zezwoleń w wersji papierowej odnotowywane są na wewnętrznej stronie okładki Zezwolenia.
2. Dla zezwoleń elektronicznych odnotowywane są w formie elektronicznej.
§ 12.
Pozostałe warunki uprawiana amatorskiego połowu ryb oraz ograniczenia obowiązujące na poszczególnych łowiskach
opisane są w następujących punktach:
A. NIWKA
B. KOMORÓW i BOBROWNIKI WIELKIE
C. NAROŻNIKI
D. TRZYDNIAKI S1
E. TRZYDNIAKI
F: DĘBINA ZAKRZOWSKA
G: KŁAJ i KANTORIA
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A. NIWKA
§ 1.
Wymiary gospodarcze. Niedozwolone jest zabieranie ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego
krańca płetwy albo tarczy ogonowej wynosi dla:
1) Amura do 50 cm i powyżej 80 cm;
2) Bolenia do 50 cm i powyżej 80 cm;
3) Jazia do 30 cm i powyżej 55 cm;
4) Karpia do 30 cm i powyżej 70 cm;
5) Klenia do 30 cm i powyżej 55 cm;
6) Leszcza do 30 cm;
7) Lina do 30 cm;
8) Miętusa do 30 cm;
9) Okonia do 20 cm i powyżej 40 cm;
10) Palii do 30 cm;
11) Pstrąga tęczowego do 30 cm;
12) Sandacza do 50 cm i powyżej 80 cm;
13) Suma do 70 cm;
14) Szczupaka do 50 cm i powyżej 80 cm;
15) Węgorza do 60 cm;
16) Wzdręgi do 20 cm;
17) Pozostałych gatunków zgodnie z rozporządzeniem.
§ 2.
Limity ilościowe złowionych i zatrzymanych ryb do zabrania z łowisk:
1. Limit 24 godziny ( 24 godziny od rozpoczęcia wędkowania ):
1) karp, amur, lin, szczupak, pstrąg tęczowy, palia, sandacz, węgorz, ( łącznie ) do 2 szt.;
2) leszcz do 5 szt.;
3) okoń do10 szt.;
4) sum - limit zniesiony.
2. Dozwolone jest zabranie z łowisk innych niewymienionych w §2 ust. 1 gatunków ryb w ilościach nieprzekraczających
5 kg w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia łowienia - limit ten nie dotyczy gatunków ryb prawnie chronionych, oraz suma,
czebaczka, sumika karłowatego.
§ 3.
Każda ryba z gatunków wymienionych w § 2 ust. 1 za wyjątkiem suma musi być wyciągnięta z wody za pomocą
podbieraka.
§ 4.
Zabrania się:
1) zabierania karpia i amura od 15.10 do 31.12,
2) łowienia w odległości mniejszej niż 50 metrów od urządzeń służących do transportu żwiru, i dróg
technologicznych,
3) wznoszenia dzikich budowli ochronnych z różnego materiału ( szopy, wiaty, pomosty, oraz stałe urządzenia np.
zabetonowane widełki itp. ),
4) wjazdu na obrzeża oddzielone rowem,
5) podmiany złowionych i zatrzymanych ryb,
6) przetrzymywania ryb w jednej siatce przez kilku wędkarzy,
7) posiadania przy sobie i przechowywania ryb o długości niezgodnej z obowiązującym na danym łowisku
wymiarem ( także złowionych na innych łowiskach ),
8) posiadania przy sobie i przechowywania ryb w ilości przekraczającej limit danego łowiska ( także złowionych na
innych łowiskach ),
9) obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania,
10) patroszenia ryb, obcinania głów i ogonów na terenie łowiska,
11) przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym dłużej niż 24 godziny od rozpoczęcia łowienia,
12) zbrojenia żywej, martwej rybki, lub ich części inaczej niż jednym haczykiem z maksymalnie z trzema ostrzami,
13) zabierania ryb łososiowatych złowionych inną metodą niż muchową, spinningową lub podlodową,
14) w czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub
muchową,
15) rozdawania, sprzedawania złowionych ryb na terenie łowisk objętych niniejszym Zezwoleniem,
16) połowu ryb z terenu prywatnych działek 20 metrów w lewo oraz 20 metrów w prawo od granic działki wzdłuż
brzegu,
17) połowu ryb w miejscach oznaczonych tablicami lub bojami informującymi o zakazie połowu,
18) pozostałe zakazy według rozporządzenia i ustawy.
§ 5.
1. Dopuszcza się dokonywanie amatorskiego połowu ryb ze środków pływających po wniesieniu dodatkowej
opłaty.
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2. Amatorski połów ryb ze środków pływających odbywać się powinien z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
określonych w przepisach o żegludze śródlądowej i przepisach określających zasady korzystania ze środków pływających,
3. Podczas dokonywania amatorskiego połowu ryb ze środków pływających zabrania się:
1) połowu ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) stosowania metody trollingowej,
3) pozostawiania bojek.
§ 6.
1. Biwakowanie dopuszczone na całym akwenie.
2. Biwak musi być pod stałym nadzorem wędkującego ( nie można pozostawiać przyczep, namiotów, kamperów, itp.
bez opieki ).
B. KOMORÓW i BOBROWNIKI WIELKIE
§ 1.
Wymiary gospodarcze. Niedozwolone jest zabieranie ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego
krańca płetwy albo tarczy ogonowej wynosi dla:
1) Amura do 50 cm i powyżej 80 cm;
2) Bolenia do 50 cm i powyżej 80 cm;
3) Brzany do 50 cm i powyżej 70 cm;
4) Certy do 30 cm;
5) Jazia do 30 cm i powyżej 55 cm;
6) Karpia do 30 cm i powyżej 70 cm;
7) Klenia do 30 cm i powyżej 55 cm;
8) Leszcza do 30 cm;
9) Lina do 30 cm;
10) Miętusa do 30 cm;
11) Okonia do 20 cm i powyżej 40 cm;
12) Pstrąga potokowego do 30 cm i powyżej 50 cm;
13) Pstrąga tęczowego do 30 cm;
14) Sandacza do 50 cm i powyżej 80 cm;
15) Suma do 70 cm;
16) Szczupaka do 50 cm i powyżej 80 cm;
17) Świnki do 30 cm;
18) Węgorza do 60 cm;
19) Wzdręgi do 20 cm;
20) Pozostałych gatunków zgodnie z rozporządzeniem.
§ 2.
Limity ilościowe złowionych i zatrzymanych ryb do zabrania z łowisk:
1. Limit 24 godziny ( 24 godziny od rozpoczęcia wędkowania ):
1) karp, amur, lin, szczupak, pstrąg tęczowy, palia, sandacz, węgorz, ( łącznie ) do 2 szt.;
2) leszcz do 5 szt.;
3) okoń do 10 szt.;
4) sum - limit zniesiony.
2. Dozwolone jest zabranie z łowisk innych niewymienionych w §2 ust. 1 gatunków ryb w ilościach nieprzekraczających
5 kg w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia łowienia - limit ten nie dotyczy gatunków ryb prawnie chronionych, oraz suma,
czebaczka, sumika karłowatego.
§ 3.
Każda ryba z gatunków wymienionych w § 2 ust. 1 za wyjątkiem suma musi być wyciągnięta z wody za pomocą
podbieraka.
§ 4.
Zabrania się:
1) zabierania karpia i amura od 15.10 do 31.12,
2) wznoszenia dzikich budowli ochronnych z różnego materiału ( szopy, wiaty, pomosty, oraz stałe urządzenia np.
zabetonowane widełki itp. ),
3) podmiany złowionych i zatrzymanych ryb,
4) przetrzymywania ryb w jednej siatce przez kilku wędkarzy,
5) posiadania przy sobie i przechowywania ryb o długości niezgodnej z obowiązującym na danym łowisku
wymiarem ( także złowionych na innych łowiskach ),
6) posiadania przy sobie i przechowywania ryb w ilości przekraczającej limit danego łowiska ( także złowionych na
innych łowiskach ),
7) obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania,
8) patroszenia ryb, obcinania głów i ogonów na terenie łowiska,
9) przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym dłużej niż 24 godziny od rozpoczęcia łowienia,
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10) zbrojenia żywej, martwej rybki, lub ich części inaczej niż jednym haczykiem z maksymalnie z trzema ostrzami,
11) zabierania ryb łososiowatych złowionych inną metodą niż muchową, spinningową lub podlodową,
12) w czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub
muchową,
13) rozdawania, sprzedawania złowionych ryb na terenie łowisk objętych niniejszym Zezwoleniem,
14) połowu ryb z terenu prywatnych działek 20 metrów w lewo oraz 20 metrów w prawo od granic działki wzdłuż
brzegu,
15) połowu ryb w miejscach oznaczonych tablicami lub bojami informującymi o zakazie połowu,
16) na łowisku Bobrowniki Wielkie parkowania pojazdem wędkującego oraz osób towarzyszących przy samym
brzegu łowiska ( parkowanie dozwolone jest wzdłuż wyznaczonej linii lub drogi ),
17) pozostałe zakazy według rozporządzenia i ustawy.
§ 5.
1. Dopuszcza się dokonywanie amatorskiego połowu ryb ze środków pływających po wniesieniu dodatkowej
opłaty.
2. Amatorski połów ryb ze środków pływających odbywać się powinien z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
określonych w przepisach o żegludze śródlądowej i przepisach określających zasady korzystania ze środków pływających,
3. Podczas dokonywania amatorskiego połowu ryb ze środków pływających zabrania się:
1) połowu ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) stosowania metody trollingowej,
3) pozostawiania bojek.
§ 6.
1. Biwakowanie dopuszczone na całym akwenie.
2. Biwak musi być pod stałym nadzorem wędkującego ( nie można pozostawiać przyczep, namiotów, kamperów, itp.
bez opieki ).
C. NAROŻNIKI
§ 1.
Wymiary gospodarcze. Niedozwolone jest zabieranie ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego
krańca płetwy albo tarczy ogonowej wynosi dla:
1) Amura do 50 cm i powyżej 70 cm;
2) Bolenia do 50 cm i powyżej 80 cm;
3) Certy do 30 cm;
4) Jazia do 30 cm i powyżej 55 cm;
5) Karpia do 30 cm i powyżej 60 cm;
6) Klenia do 30 cm i powyżej 55 cm;
7) Leszcza do 30 cm;
8) Lina do 30 cm;
9) Miętusa do 30 cm;
10) Okonia do 20 cm i powyżej 40 cm;
11) Palii do 30 cm;
12) Pstrąga tęczowego do 30 cm;
13) Sandacza do 50 cm i powyżej 80 cm;
14) Suma do 70 cm;
15) Szczupaka do 50 cm i powyżej 80 cm;
16) Świnki do 30 cm;
17) Węgorza do 60 cm;
18) Wzdręgi do 20 cm;
19) Pozostałych gatunków zgodnie z rozporządzeniem.
§ 2.
Limity ilościowe złowionych i zatrzymanych ryb do zabrania z łowisk:
1. Limit 24 godziny ( 24 godziny od rozpoczęcia wędkowania ):
1) karp, amur, lin, szczupak, pstrąg tęczowy, palia, sandacz, węgorz, ( łącznie ) do 2 szt.;
2) leszcz do 5 szt.;
3) okoń do 10 szt.;
4) sum – limit zniesiony.
2. Dozwolone jest zabranie z łowisk innych niewymienionych w §2 ust. 1 gatunków ryb w ilościach nieprzekraczających
5 kg w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia łowienia - limit ten nie dotyczy gatunków ryb prawnie chronionych, oraz suma,
czebaczka, sumika karłowatego.
§ 3.
Każda ryba z gatunków wymienionych w § 2 ust. 1 za wyjątkiem suma musi być wyciągnięta z wody za pomocą
podbieraka.
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§ 4.
Zabrania się:
1) zabierania karpia i amura od 15.10 do 31.12,
2) połowu ryb na cofce zbiornika powyżej mostu drogowego ( całkowity zakaz połowu)
3) połowu ryb od strony kąpieliska cały brzeg do mostu,
4) wznoszenia dzikich budowli ochronnych z różnego materiału ( szopy, wiaty, pomosty, oraz stałe urządzenia np.
zabetonowane widełki itp. ),
5) podmiany złowionych i zatrzymanych ryb,
6) przetrzymywania ryb w jednej siatce przez kilku wędkarzy,
7) posiadania przy sobie i przechowywania ryb o długości niezgodnej z obowiązującym na danym łowisku
wymiarem ( także złowionych na innych łowiskach ),
8) posiadania przy sobie i przechowywania ryb w ilości przekraczającej limit danego łowiska ( także złowionych na
innych łowiskach ),
9) obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania,
10) patroszenia ryb, obcinania głów i ogonów na terenie łowiska,
11) przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym dłużej niż 24 godziny od rozpoczęcia łowienia,
12) zbrojenia żywej, martwej rybki, lub ich części inaczej niż jednym haczykiem z maksymalnie z trzema ostrzami,
13) zabierania ryb łososiowatych złowionych inną metodą niż muchową, spinningową lub podlodową,
14) w czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub
muchową,
15) rozdawania, sprzedawania złowionych ryb na terenie łowisk objętych niniejszym Zezwoleniem,
16) połowu ryb z terenu prywatnych działek 20 metrów w lewo oraz 20 metrów w prawo od granic działki wzdłuż
brzegu,
17) połowu ryb w miejscach oznaczonych tablicami lub bojami informującymi o zakazie połowu,
18) parkowania pojazdem wędkującego oraz osób towarzyszących przy samym brzegu łowiska ( parkowanie
dozwolone jest wzdłuż wyznaczonej linii lub drogi ),
19) pozostałe zakazy według rozporządzenia i ustawy.
§ 5.
1. Dopuszcza się dokonywanie amatorskiego połowu ryb ze środków pływających po wniesieniu dodatkowej
opłaty.
2. Amatorski połów ryb ze środków pływających odbywać się powinien z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
określonych w przepisach o żegludze śródlądowej i przepisach określających zasady korzystania ze środków pływających,
3. Podczas dokonywania amatorskiego połowu ryb ze środków pływających zabrania się:
1) połowu ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) stosowania metody trollingowej,
3) pozostawiania bojek,
4) od strony kąpieliska ( cały brzeg do mostu ) połowu ryb w odległości mniejszej niż 10 metrów od brzegu.
§ 6.
1. Biwakowanie dopuszczone tylko w miejscach gdzie dozwolony jest połów ryb.
2. Biwak musi być pod stałym nadzorem wędkującego ( nie można pozostawiać przyczep, namiotów, kamperów, itp.
bez opieki ).
D. TRZYDNIAKI S1
§ 1.
Wymiary gospodarcze. Niedozwolone jest zabieranie ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego
krańca płetwy albo tarczy ogonowej wynosi dla:
1) Amura do 50 cm i powyżej 70 cm;
2) Karpia do 40 cm i powyżej 60 cm;
3) Sandacza do 50 cm i powyżej 80 cm;
4) Suma do 70 cm;
5) Szczupaka do 50 cm i powyżej 80 cm;
6) Pozostałych gatunków - całkowity zakaz zabierania.
§ 2.
Limity ilościowe złowionych i zatrzymanych ryb do zabrania z łowisk:
1. Limit 24 godziny ( 24 godziny od rozpoczęcia wędkowania ):
1) karp, amur, szczupak, sandacz, ( UWAGA - łącznie ) tylko 1 szt.;
2) sum - limit zniesiony.
2. Całkowity zakaz zabierania z łowiska innych gatunków ryb niż wymienione w §2 ust. 1
§ 3.
Każda ryba z gatunków: karp, amur, leszcz, lin, karaś, szczupak, sandacz, pstrąg tęczowy, palia musi być wyciągnięta z
wody za pomocą podbieraka.
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§ 4.
Zabrania się:
1) zabierania karpia i amura od 15.10 do 31.12,
2) wędkowania w godz. od 16:00 do 7:00 w okresie od 15.10 do 15.03 każdego roku, nie dotyczy zawodów
wędkarskich,
3) wędkowania z lodu,
4) połowu ryb na żywą lub martwą rybkę i jej części,
5) rozpalania ognisk poza wyznaczonymi do tego miejscami ( nie dotyczy grilla ),
6) wznoszenia dzikich budowli ochronnych z różnego materiału ( szopy, wiaty, pomosty, oraz stałe urządzenia np.
zabetonowane widełki itp. ),
7) podmiany złowionych i zatrzymanych ryb,
8) przetrzymywania ryb w jednej siatce przez kilku wędkarzy,
9) posiadania przy sobie i przechowywania ryb o długości niezgodnej z obowiązującym na danym łowisku
wymiarem ( także złowionych na innych łowiskach ),
10) posiadania przy sobie i przechowywania ryb w ilości przekraczającej limit danego łowiska ( także złowionych na
innych łowiskach ),
11) obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania,
12) patroszenia ryb, obcinania głów i ogonów na terenie łowiska,
13) przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym dłużej niż 24 godziny od rozpoczęcia łowienia,
14) zabierania ryb łososiowatych złowionych inną metodą niż muchową lub spinningową,
15) w czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub
muchową,
16) rozdawania, sprzedawania złowionych ryb na terenie łowisk objętych niniejszym Zezwoleniem,
17) połowu ryb z terenu prywatnych działek 20 metrów w lewo oraz 20 metrów w prawo od granic działki wzdłuż
brzegu,
18) połowu ryb w miejscach oznaczonych tablicami lub bojami informującymi o zakazie połowu,
19) wjazdu na łowisko pojazdu innego niż wędkującego, pozostałe pojazdy zatrzymują się na parkingu przy wiacie
( wędkujący odpowiada za przestrzeganie tego zapisu przez osoby towarzyszące ),
20) parkowanie pojazdem wędkującego przy samym brzegu łowiska ( parkowanie dozwolone jest wzdłuż
wyznaczonej linii lub drogi ),
21) pozostałe zakazy według rozporządzenia i ustawy.
§ 5.
1. Zakaz dokonywania amatorskiego połowu ryb ze środków pływających.
2. Ze środków pływających zabrania się także:
1) wywozu przynęt, zanęt,
2) stawiania bojek.
§ 6.
1. Biwakowanie dopuszczone tylko w strefie parkowania.
2. Biwak musi być pod stałym nadzorem wędkującego ( nie można pozostawiać przyczep, namiotów, kamperów, itp.
bez opieki ).
E. TRZYDNIAKI
§ 1.
Wymiary gospodarcze. Niedozwolone jest zabieranie ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego
krańca płetwy albo tarczy ogonowej wynosi dla:
1) Amura do 50 cm i powyżej 80 cm;
2) Bolenia do 50 cm i powyżej 80 cm;
3) Jazia do 30 cm i powyżej 55 cm;
4) Karpia do 30 cm i powyżej 70 cm;
5) Klenia do 30 cm i powyżej 55 cm;
6) Leszcza do 30 cm;
7) Lina do 30 cm;
8) Miętusa do 30 cm;
9) Okonia do 20 cm i powyżej 40 cm;
10) Palii do 30 cm;
11) Pstrąga tęczowego do 30 cm;
12) Sandacza do 50 cm i powyżej 80 cm;
13) Suma do 70 cm;
14) Szczupaka do 50 cm i powyżej 80 cm;
15) Węgorza do 60 cm;
16) Wzdręgi do 20 cm;
17) Pozostałych gatunków zgodnie z rozporządzeniem.
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§2
Limity ilościowe złowionych i zatrzymanych ryb do zabrania z łowisk:
1. Limit 24 godziny ( 24 godziny od rozpoczęcia wędkowania ):
1) karp, amur, lin, szczupak, pstrąg tęczowy, palia, sandacz, węgorz, ( łącznie ) do 2 szt.;
2) leszcz do 5 szt.;
3) okoń do 10 szt.;
4) sum - limit zniesiony.
2. Dozwolone jest zabranie z łowisk innych niewymienionych w §2 ust. 1 gatunków ryb w ilościach nieprzekraczających
5 kg w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia łowienia - limit ten nie dotyczy gatunków ryb prawnie chronionych, oraz suma,
czebaczka, sumika karłowatego.
§ 3.
Każda ryba z gatunków wymienionych w § 2 ust. 1 za wyjątkiem suma musi być wyciągnięta z wody za pomocą
podbieraka.
§4.
Zabrania się:
1) zabierania karpia i amura od 15.10 do 31.12,
2) wznoszenia dzikich budowli ochronnych z różnego materiału ( szopy, wiaty, pomosty, oraz stałe urządzenia np.
zabetonowane widełki itp. ),
3) wjazdu na obrzeża oddzielone rowem,
4) podmiany złowionych i zatrzymanych ryb,
5) przetrzymywania ryb w jednej siatce przez kilku wędkarzy,
6) posiadania przy sobie i przechowywania ryb o długości niezgodnej z obowiązującym na danym łowisku
wymiarem ( także złowionych na innych łowiskach ),
7) posiadania przy sobie i przechowywania ryb w ilości przekraczającej limit danego łowiska ( także złowionych na
innych łowiskach ),
8) obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania,
9) patroszenia ryb, obcinania głów i ogonów na terenie łowiska,
10) przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym dłużej niż 24 godziny od rozpoczęcia łowienia,
11) zbrojenia żywej, martwej rybki, lub ich części inaczej niż jednym haczykiem z maksymalnie z trzema ostrzami,
12) zabierania ryb łososiowatych złowionych inną metodą niż muchową, spinningową lub podlodową,
13) w czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub
muchową,
14) rozdawania, sprzedawania złowionych ryb na terenie łowisk objętych niniejszym Zezwoleniem,
15) połowu ryb z terenu prywatnych działek 20 metrów w lewo oraz 20 metrów w prawo od granic działki wzdłuż
brzegu,
16) połowu ryb w miejscach oznaczonych tablicami lub bojami informującymi o zakazie połowu,
17) pozostałe zakazy według rozporządzenia i ustawy.
§ 5.
1. Zakaz dokonywania amatorskiego połowu ryb ze środków pływających.
2. Ze środków pływających zabrania się także:
1) wywozu przynęt, zanęt,
2) stawiania bojek.
§ 6.
1. Biwakowanie dopuszczone na całym akwenie.
2. Biwak musi być pod stałym nadzorem wędkującego ( nie można pozostawiać przyczep, namiotów, kamperów, itp.
bez opieki ).
F. DĘBINA ZAKRZOWSKA
§ 1.
Wymiary gospodarcze. Niedozwolone jest zabieranie ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego
krańca płetwy albo tarczy ogonowej wynosi dla:
1) Amura do 50 cm i powyżej 80 cm;
2) Bolenia do 50 cm i powyżej 80 cm;
3) Jazia do 30 cm i powyżej 55 cm;
4) Karpia do 30 cm i powyżej 70 cm;
5) Klenia do 30 cm i powyżej 55 cm;
6) Leszcza do 30 cm;
7) Lina do 30 cm;
8) Miętusa do 30 cm;
9) Okonia do 20 cm i powyżej 40 cm;
10) Palii do 30 cm;
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Pstrąga tęczowego do 30 cm;
Sandacza do 50 cm i powyżej 80 cm;
Suma do 70 cm;
Szczupaka do 50 cm i powyżej 80 cm;
Węgorza do 60 cm;
Wzdręgi do 20 cm;
Pozostałych gatunków zgodnie z rozporządzeniem.

§2
Limity ilościowe złowionych i zatrzymanych ryb do zabrania z łowisk:
1. Limit 24 godziny ( 24 godziny od rozpoczęcia wędkowania ):
1) karp, amur, lin, szczupak, pstrąg tęczowy, palia, sandacz, węgorz, ( łącznie ) do 2 szt.;
2) leszcz do 5 szt.;
3) okoń do 10 szt.;
4) sum - limit zniesiony.
2. Dozwolone jest zabranie z łowisk innych niewymienionych w §2 ust. 1 gatunków ryb w ilościach nieprzekraczających
5 kg w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia łowienia - limit ten nie dotyczy gatunków ryb prawnie chronionych, oraz suma,
czebaczka, sumika karłowatego.
§ 3.
Każda ryba z gatunków wymienionych w § 2 ust. 1 za wyjątkiem suma musi być wyciągnięta z wody za pomocą
podbieraka.
§4.
Zabrania się:
1) zabierania karpia i amura od 15.10 do 31.12,
2) wznoszenia dzikich budowli ochronnych z różnego materiału ( szopy, wiaty, pomosty, oraz stałe urządzenia np.
zabetonowane widełki itp. ),
3) podmiany złowionych i zatrzymanych ryb,
4) przetrzymywania ryb w jednej siatce przez kilku wędkarzy,
5) posiadania przy sobie i przechowywania ryb o długości niezgodnej z obowiązującym na danym łowisku
wymiarem ( także złowionych na innych łowiskach ),
6) posiadania przy sobie i przechowywania ryb w ilości przekraczającej limit danego łowiska ( także złowionych na
innych łowiskach ),
7) obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania,
8) patroszenia ryb, obcinania głów i ogonów na terenie łowiska,
9) przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym dłużej niż 24 godziny od rozpoczęcia łowienia,
10) zbrojenia żywej, martwej rybki, lub ich części inaczej niż jednym haczykiem z maksymalnie z trzema ostrzami,
11) zabierania ryb łososiowatych złowionych inną metodą niż muchową, spinningową lub podlodową,
12) w czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub
muchową,
13) rozdawania, sprzedawania złowionych ryb na terenie łowisk objętych niniejszym Zezwoleniem,
14) połowu ryb z terenu prywatnych działek 20 metrów w lewo oraz 20 metrów w prawo od granic działki wzdłuż
brzegu,
15) połowu ryb w miejscach oznaczonych tablicami lub bojami informującymi o zakazie połowu,
16) pozostałe zakazy według rozporządzenia i ustawy.
§ 5.
1. Zakaz dokonywania amatorskiego połowu ryb ze środków pływających.
2. Ze środków pływających zabrania się także:
1) wywozu przynęt, zanęt,
2) stawiania bojek.
§ 6.
1. Biwakowanie dopuszczone na całym akwenie.
2. Biwak musi być pod stałym nadzorem wędkującego ( nie można pozostawiać przyczep, namiotów, kamperów, itp.
bez opieki ).
G. KłAJ i KANTORIA
§ 1.
Wymiary gospodarcze. Niedozwolone jest zabieranie ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego
krańca płetwy albo tarczy ogonowej wynosi dla:
1) Amura do 50 cm i powyżej 80 cm;
2) Bolenia do 50 cm i powyżej 80 cm;
3) Brzany do 50 cm i powyżej 70 cm;
4) Certy do 30 cm;
5) Jazia do 30 cm i powyżej 55 cm;
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Karpia do 30 cm i powyżej 70 cm;
Klenia do 30 cm i powyżej 55 cm;
Leszcza do 30 cm;
Lina do 30 cm;
Miętusa do 30 cm;
Okonia do 20 cm i powyżej 40 cm;
Pstrąga potokowego do 30 cm i powyżej 50 cm;
Pstrąga tęczowego do 30 cm;
Sandacza do 50 cm i powyżej 80 cm;
Suma do 70 cm;
Szczupaka do 50 cm i powyżej 80 cm;
Świnki do 30 cm;
Węgorza do 60 cm;
Wzdręgi do 20 cm;
Pozostałych gatunków zgodnie z rozporządzeniem.
§ 2.
Limity ilościowe złowionych i zatrzymanych ryb do zabrania z łowisk:
1. Limit 24 godziny ( 24 godziny od rozpoczęcia wędkowania ):
1) karp, amur, lin, szczupak, pstrąg tęczowy, palia, sandacz, węgorz, ( łącznie ) do 2 szt.;
2) leszcz do 5 szt.;
3) okoń do 10 szt.;
4) sum - limit zniesiony.
2. Dozwolone jest zabranie z łowisk innych niewymienionych w § 2 ust. 1 gatunków ryb w ilościach
nieprzekraczających 5 kg w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia łowienia - limit ten nie dotyczy gatunków ryb prawnie
chronionych, oraz suma, czebaczka, sumika karłowatego.
§ 3.
Każda ryba z gatunków wymienionych w § 2 ust. 1 za wyjątkiem suma musi być wyciągnięta z wody za pomocą
podbieraka.
§ 4.
Zabrania się:
1) zabierania karpia i amura od 15.10 do 31.12,
2) wznoszenia dzikich budowli ochronnych z różnego materiału ( szopy, wiaty, pomosty, oraz stałe urządzenia np.
zabetonowane widełki itp. ),
3) podmiany złowionych i zatrzymanych ryb,
4) przetrzymywania ryb w jednej siatce przez kilku wędkarzy,
5) posiadania przy sobie i przechowywania ryb o długości niezgodnej z obowiązującym na danym łowisku
wymiarem ( także złowionych na innych łowiskach ),
6) posiadania przy sobie i przechowywania ryb w ilości przekraczającej limit danego łowiska ( także złowionych na
innych łowiskach ),
7) obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania,
8) patroszenia ryb, obcinania głów i ogonów na terenie łowiska,
9) przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym dłużej niż 24 godziny od rozpoczęcia łowienia,
10) zbrojenia żywej, martwej rybki, lub ich części inaczej niż jednym haczykiem z maksymalnie z trzema ostrzami,
11) zabierania ryb łososiowatych złowionych inną metodą niż muchową, spinningową lub podlodową,
12) w czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub
muchową,
13) rozdawania, sprzedawania złowionych ryb na terenie łowisk objętych niniejszym Zezwoleniem,
14) połowu ryb z terenu prywatnych działek 20 metrów w lewo oraz 20 metrów w prawo od granic działki wzdłuż
brzegu,
15) połowu ryb w miejscach oznaczonych tablicami lub bojami informującymi o zakazie połowu,
16) na łowisku Kłaj parkowania pojazdem wędkującego oraz osób towarzyszących przy samym brzegu łowiska
( parkowanie dozwolone jest wzdłuż wyznaczonej linii lub drogi ),
17) pozostałe zakazy według rozporządzenia i ustawy.
§ 5.
1. Zakaz dokonywania amatorskiego połowu ryb ze środków pływających.
2. Ze środków pływających zabrania się także:
1) wywozu przynęt, zanęt,
2) stawiania bojek.
§ 6.
Biwakowanie - całkowity zakaz.
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