REGULAMIN WĘDKOWANIA
OBOWIĄZUJĄCY NA ZBIORNIKU MAŁEJ RETENCJI
W RYBCZEWICACH NA 2020 r.
Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego od dnia 01 maja 2020 r.
1.

Opłacenie zezwolenia na połów ryb – jest jednocześnie zgodą na podporządkowanie się
obowiązującemu Regulaminowi Wędkowania na Zbiorniku Małej Retencji w Rybczewicach Drugich.

2.

Zbiornik stanowi własność Gminy Rybczewice i jest przez nią administrowany.

3.

Kwestię amatorskiego połowu ryb na ww. zbiorniku regulują następujące akty prawne:
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (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 (Dz. U. 2018 poz.
2003)
- Gmina Rybczewice jako właściciel i zarządca Zbiornika Małej Retencji w Rybczewicach,
zastrzega sobie prawo do ustalania we własnym zakresie limitów (dziennego i rocznego) ilości
złowionych ryb oraz dodatkowych wymiarów ochronnych ryb.

4.

Wędkujący na ww. zbiorniku podlegają kontroli przez:
a) osoby upoważnione przez Wójta Gminy mające prawo min. do kontroli zezwoleń jednorazowych
i sezonowych, ilości złowionych ryb oraz warunków ich przechowywania,
b) strażników Państwowej Straży Rybackiej, na podstawie art. 23 ust. 8 lit. c i art. 9 ustawy
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
c) funkcjonariuszy Policji na zasadach określonych w przepisach odrębnych- art. 23 lit a ust. 10 pkt 1
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

5. Działalność prowadzona w obrębie zbiornika ma na celu racjonalne zagospodarowanie akwenu po przez
organizowanie rekreacji w tym propagowanie amatorskiego połowu ryb.
6.

Połów ryb dozwolony jest na terenie zbiornika z wyłączeniem terenu kąpieliska i grobli wokół niego.

7.

Połów ryb odbywać się może od wtorku do niedzieli (z wyjątkiem poniedziałków - dzień
gospodarczy) od godz. 06:00 do godz. 20:00.

8. Wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską - zgodnie z art. 7. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, dowód wniesienia opłaty za wędkowanie oraz
dokument stwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty.
9. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać
amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę - zgodnie z art. 7
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oraz wykupione zezwolenie
jednorazowe lub sezonowe u właściciela i zarządcy ww. zbiornika tj. Gminy Rybczewice.
10. Wędkarze posiadający zezwolenia jednorazowe lub sezonowe mają obowiązek posiadania
i prowadzenia rejestru złowionych ryb - załącznik nr 1 do Regulaminu, który należy pobrać
i wydrukować ze strony internetowej urzad@rybczewice.pl – zakładka Dla turystów - Wędkarstwo.
11. Każdy wędkujący i przebywający w obrębie zbiornika obowiązany jest do utrzymania porządku na swoim
stanowisku, które po zakończeniu wędkowania pozostawia CZYSTE !!!
(Zużyte maseczki i rękawiczki należy wyrzucić do pojemników na śmieci !!!)
12. Od 1 czerwca wzorem roku ubiegłego ogłoszone będą konkursy „na największego złowionego suma”
oraz „na największą ilość złowionych sumów”. Nagrodą w obydwu kategoriach jest zezwolenie
sezonowe na rok 2021, przy czym należy zgłosić kontrolującym połów suma na zbiorniku.

13. Ustala się następujące przepisy organizacyjne w obrębie Zbiornika Wodnego Rybczewice:
Wędkowanie na zbiorniku odbywa się wyłącznie z brzegu łowiska metodami przewidzianymi
w niniejszym Regulaminie na podstawie potwierdzenia wniesienia opłaty za wędkowanie w sezonie
2020 tj. jedna osoba może na siebie nabyć tylko jedno zezwolenie i wędkować przy użyciu 2 wędek
(metoda spławikowo-gruntowa) lub 1 wędki (metoda spinningowa).
14. Ustala się następujący sposób zakupu zezwoleń sezonowych na rok 2020:
a) sprzedaż zezwoleń sezonowych na połów ryb na zbiorniku rozpoczyna się w dniu 27 kwietnia
2020 r. i odbywa się tylko i wyłącznie poprzez rejestrację telefoniczną od poniedziałku do
czwartku w godz. 09:00-14:00, a następnie wniesienie opłaty w celu dokonania weryfikacji.
b) w celu zakupu zezwolenia sezonowego należy najpierw skontaktować się telefonicznie
z Urzędem Gminy Rybczewice tel. 81 584 44 67 w celu nadania numeru porządkowego zezwolenia.
Po nadaniu numeru zezwolenia należy dokonać wpłaty w banku, na poczcie lub
przelewem internetowym na konto Urzędu Gminy Rybczewice Nr 81 8689 0007 1000 0124 2000
0050 SBP Oddział Rybczewice, wpisując tytułem: „Opłata za zezwolenie sezonowe nr ……… /2020
na wędkowanie na Zbiorniku Retencyjnym w Rybczewicach”- załącznik nr 2 do Regulaminu,
który należy pobrać i wydrukować ze strony internetowej urzad@rybczewice.pl – zakładka
Dla turystów - Wędkarstwo.
c) cena zezwolenia sezonowego wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych),
d) ilość zezwoleń sezonowych ograniczona - max. 120 zezwoleń (limit uwarunkowany zgodnie
z pkt. 25 Regulaminu),
e) przy rejestracji zezwoleń liczy się kolejność przyjętych rezerwacji telefonicznych dotyczących ich
wykupienia,
f) wpłaty zbiorcze np. jeden przelew w imieniu kilku wędkarzy nie będą przyjmowane,
g) OSOBY WĘDKUJĄCE W SEZONIE 2020 MAJĄ OBOWIĄZEK POSIADANIA PRZY
SOBIE POTWIERDZENIA WNIESIENIA OPŁATY CO JEST RÓWNOZNACZNE
Z POSIADANIEM ZEZWOLENIA SEZONOWEGO NA POŁÓW RYB !!!
h) osoby upoważnione do kontroli połowu ryb nie przyjmują wpłat za wydanie ww. zezwoleń.
15. Ustala się następujący sposób zakupu zezwoleń jednorazowych na rok 2020:
a) sprzedaż zezwoleń jednorazowych na połów ryb na zbiorniku rozpoczyna się w dniu
27 kwietnia 2020 r. i odbywa się tylko i wyłącznie poprzez rejestrację telefoniczną od
poniedziałku do czwartku w godz. 09:00-14:00, a następnie wniesienie opłaty w celu dokonania
weryfikacji NA CO NAJMNIEJ 24H PRZED PLANOWANYM POŁOWEM RYB,
b) w celu zakupu zezwolenia jednorazowego należy najpierw skontaktować się telefonicznie
z Urzędem Gminy Rybczewice tel. 81 584 44 67 w celu nadania numeru porządkowego
zezwolenia. Po nadaniu numeru zezwolenia należy dokonać wpłaty w banku, na poczcie lub
przelewem internetowym na konto Urzędu Gminy Rybczewice Nr 81 8689 0007 1000 0124 2000
0050 SBP Oddział Rybczewice, wpisując tytułem: „Opłata za zezwolenie jednorazowe nr ………
/2020 na wędkowanie na Zbiorniku w Rybczewicach w dniu…………….…...” - załącznik nr 3 do
Regulaminu, który należy pobrać i wydrukować ze strony internetowej urzad@rybczewice.pl –
zakładka Dla turystów- Wędkarstwo.
c) cena zezwolenia jednorazowego wynosi 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych),
d) ilość zezwoleń jednorazowych ograniczona - max. 15 zezwoleń dziennie (limit uwarunkowany
zgodnie z pkt. 25 Regulaminu),
e) przy rejestracji zezwoleń liczy się kolejność przyjętych rezerwacji telefonicznych dotyczących ich
wykupienia,
f) wpłaty zbiorcze np. jeden przelew w imieniu kilku wędkarzy nie będą przyjmowane,
g) OSOBY WĘDKUJĄCE W SEZONIE 2020 MAJĄ OBOWIĄZEK POSIADANIA PRZY
SOBIE POTWIERDZENIA WNIESIENIA OPŁATY CO JEST RÓWNOZNACZNE
Z POSIADANIEM ZEZWOLENIA JEDNORAZOWEGO NA POŁÓW RYB !!!
h) osoby upoważnione do kontroli połowu ryb nie przyjmują wpłat za wydanie ww. zezwoleń.

16.

W przypadku braku opłaty za ww. zezwolenie osoby uprawnione do kontroli będą spisywały dane
osoby, która będzie musiała dokonać opłaty w ciągu 72 godzin i przesłać dowód wpłaty na adres
UG w Rybczewicach - urzad@rybczewice.pl.
Zmiany w stosunku do lat ubiegłych, związane z formą i sposobem wnoszenia ww. wpłat
podyktowane są aktualną sytuacja pandemiczną oraz zmianą ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (VAT)

17.

LIMITY DZIENNEGO POŁOWU RYB ORAZ WYMIARY OCHRONNE:
•
•
•
•
•
•
•

•

amur - połów bez możliwości zabierania - musi być z powrotem wypuszczony do zbiornika !!!
karaś srebrzysty limit 3 szt. (brak wymiaru ochronnego),
karp – limit 2 szt. (wymiar ochronny 35 cm),
karp powyżej 5 kg musi być z powrotem wypuszczony do zbiornika !!!
lin – limit 2 szt. (wymiar ochronny 30 cm),
okoń – limit 3 szt. (wymiar ochronny 20 cm),
szczupak – limit 1 szt. (wymiar ochronny 50 cm, okres ochronny od 01.01. do 30.04) lub
sandacz- limit 1 szt. (wymiar ochronny 50 cm, okres ochronny od 01.01. do 31.05) =
(max. 2 szt. łącznie),
sum – limit 2 szt. (wymiar ochronny 70 cm, okres ochronny od 01.01. do 31.05),
Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb ww. wymienionych gatunków
NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ ŁĄCZNIE 3 SZT. DZIENNIE.
Po złowieniu dziennego limitu ryb wędkujący musi zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko !!!
LIMIT ROCZNEGO POŁOWU RYB:

18.
•
•
•

sum – bez limitu
szczupak – 5 szt., sandacz – 5 szt.
karp – 10 szt.
Po złowieniu rocznego limitu ryb wędkujący musi zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko !!!

19.

W przypadku przekroczenia limitu rocznego, można dokonać ponownego zakupu kolejnego
zezwolenia w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)

20.

Osobom wędkującym przebywającym na terenie Zbiornika Retencyjnego Rybczewice ZABRANIA SIĘ:
- połowu ryb w okresie ochronnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (patrz pkt. 3) oraz przechowywania i zabierania ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
- zabrania się jednoczesnego połowu ryb metodą spławikowo-gruntową i spinningową.
- połowu ryb ze środków pływających (łodzi, pontonów itp.),
- używania zdalnych urządzeń do nęcenia ryb,
- stosowania zanęt wędkarskich w ilości przekraczającej 2 kg w godz. połowu przewidzianych
w powyższym regulaminie,
- połowu ryb przy pomocy sieci stawnych lub ciągnionych oraz rażenia ich prądem,
- pozostawiania pod opieką innej osoby wędek z przynętą,
- odstępowania zezwolenia na połów ryb osobom nieupoważnionym,
- połowu przy pomocy innych środków zabronionych obowiązującymi przepisami - (pkt 3
Regulaminu),
- wymiany, sprzedaży i rozdawania złowionych ryb przetrzymywanych w siatce,
- kąpieli oraz pływania środkami pływającymi (nie dotyczy łodzi administratora zbiornika)
- spożywania alkoholu i przebywania w obrębie akwenu w stanie nietrzeźwym lub podobnie
działającego środka !!!
- pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci oraz mienia,
- patroszenia złowionych ryb w obrębie zbiornika,

- samowolnego regulowania poziomu wody poprzez podnoszenie i opuszczanie zamknięć
budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę,
- połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych
piętrzących wodę,
- niszczenia znaków wodnych i urządzeń hydrotechnicznych i innych oraz umocnień skarp
i zieleni na terenie,
- wjazdu i poruszania się pojazdami silnikowymi po groblach zbiornika !!! ( zakaz nie dotyczy
pojazdów silnikowych właściciela / administratora zbiornika)
- zaśmiecania akwenu i terenu zbiornika – w tym pozostawiania w wodzie „boi-znaczników”
zanętowych,
- rozpalania ognisk na terenie grobli wokół całego zbiornika !!!
- w przypadku grillowania należy uprzątnąć wszelkie pozostałości z nim związane i zabrać je
ze sobą !!!
21. Wójt Gminy na wniosek upoważnionych osób do kontroli warunków połowu ryb może za łamanie
postanowień Regulaminu zastosować karę cofnięcia wydanego pozwolenia na połów ryb na cały sezon
bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, a także odmówić sprzedaży zezwolenia na następny sezon.
22. W przypadku łamania postanowień powyższego Regulaminu w szczególności dotyczącego zasad
amatorskiego połowu ryb, przebywania na terenie zbiornika w stanie nietrzeźwym lub podobnie
działającego środka oraz zakłócania porządku publicznego, wszelkie tego typu przypadki będą
zgłaszane do najbliższej jednostki Policji oraz Państwowej Straży Rybackiej !!!
23. Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów na terenie przyległego do zbiornika parku.
Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie na parkingu znajdującym się przy zbiorniku od strony
Urzędu Gminy Rybczewice.
24. Wójt Gminy w uzasadnionych przypadkach może wprowadzić okresowe zakazy połowu ryb.
25. W związku z sytuacją pandemiczną w kraju, należy stosować się do wszystkich obowiązujących
wytycznych i zaleceń Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia. W związku z powyższym
zasady amatorskiego połowu ryb na Zbiorniku Retencyjnym w Rybczewicach określone
w powyższym Regulaminie mogą ulec zmianie, w szczególności dotyczy to możliwości
zamknięcia zbiornika dla wędkarzy bez odszkodowania !!!
26. Zakończenie sezonu wędkarskiego w roku 2020 na Zbiorniku Małej Retencji w Rybczewicach zależy
od zimowego terminu jego zarybienia.
Wójt Gminy Rybczewice
mgr Elżbieta Masicz

