
REGULAMIN WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCY NA ZBIORNIKU MAŁEJ 

RETENCJI W RYBCZEWICACH NA 2016 r. 

Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego od dnia 01 kwietnia 2016 r.                                                                                  
1.Opłacenie zezwolenia na połów ryb – jest jednocześnie zgodą na podporządkowanie się obowiązującemu 

Regulaminowi.  
2. Akwen stanowi własność Gminy Rybczewice i jest administrowany i kontrolowany  przez upoważnione przez 

Wójta Gminy osoby, które mają prawo do kontroli zezwoleń i ilości złowionych ryb. 

3.Działalność prowadzona w obrębie zbiornika ma na celu racjonalne zagospodarowanie akwenu poprzez 

organizowanie rekreacji w tym propagowanie  amatorskiego połowu ryb.  

4.Ustala się następujące przepisy organizacyjne  w obrębie akwenu : 

a)wędkowanie na akwenie  odbywa się wyłącznie z brzegu łowiska - metodami przewidzianymi w Regulaminie 

Amatorskiego  Połowu Ryb PZW  na podstawie zezwolenia   wydanego przez Wójta Gminy Rybczewice – tj. 

(jedna osoba może na siebie  nabyć tylko  jedno pozwolenie i wędkować przy użyciu  

2 wędek lub 1 spiningu)! 

b)Zezwolenia całosezonowe   dostępne  będą w kasie Urzędu Gminy w Rybczewicach -w dni robocze 

 a  w soboty święta u osób administrujących akwen -  według następujących zasad: 

 zezwolenie całosezonowe w kwocie 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych ) 

Ilość zezwoleń całosezonowych ograniczona do 130 sztuk. 

-  zezwolenie jednorazowe  w kwocie 25 zł dostępne jest u  upoważnionego kontrolera na terenie akwenu 

 w okresie od 01 kwietnia do 31 maja zezwolenie jednorazowe ważne jest w dniu wystawienia  

( w kwietniu w godz. 5:00 do 19:30   w maju w godz.5:00 do 20:30 w czerwcu w godz. 5.00 do 20.30)  

 w okresie od 01 lipca do grudnia*  zezwolenie jednorazowe ważne jest przez 24 godz.  

(licząc od godziny jego wystawienia), sprzedawane do godz. 20.00.                                          

-  przy zakupie zezwoleń nie będzie wymagane posiadanie Karty Wędkarskiej. 

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

d) Połów ryb odbywać się może w każdy dzień tygodnia oraz dopuszcza się połowy w godzinach nocnych od                  

01 lipca do grudnia *. 

e) Zniesiony zostaje okres ochronny dla suma. 

5.  Limity dziennego połowu  ryb: 

a) # sum-1 szt.   (70 cm)  b)  # szczupak-2 szt.(50cm)!   # sandacz-2 szt.(50cm) = max.  2 szt. łącznie  lub 

c)# karp-3 szt.(30 cm) lub # amur-3 szt.(50cm)   =   (max.  3 szt. łącznie)   

d) #  pstrąg – 2szt.(30cm)  lin -4 szt.(25cm) =  (max. 4 sztuki łącznie) e) # bękart do 25 szt. f) karp powyżej 5 kg 

musi być z powrotem wypuszczony do zbiornika. 

e)Po złowieniu dziennego limitu ryb wędkujący musi zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko. 

          f)Kategorycznie zabrania się wymiany ryb złowionych przetrzymywanych w siatce . 

          g)Każdy wędkujący i przebywający w obrębie akwenu obowiązany jest do utrzymania porządku na swoim   

           stanowisku , które po wędkowaniu pozostawia CZYSTE !              

6.Osobom przebywającym na terenie zbiornika  zabrania się : 

-   samowolnego regulowania poziomu wody  

-  wjazdu i poruszana się pojazdami silnikowymi po groblach zbiornika, 

-   zaśmiecania akwenu i terenu zbiornika – w tym pozostawiania w wodzie „boi-znaczników” zanętowych  

-   niszczenia znaków i urządzeń wodnych i innych  oraz umocnień skarp, zieleni   

-   podnoszenia i opuszczania urządzeń piętrzących wodę, 

-   połowu  ryb ze środków pływających( łodzi, pontonów itp.) 

-   połowu ryb  przy pomocy sieci stawnych lub ciągnionych, 

-   pozostawiania pod opieką innej osoby wędek z przynętą, 

-   odstępowania zezwolenia na połów osobom nieupoważnionym, 

-   połowu przy pomocy innych środków zabronionych regulaminem PZW 

-   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  

 Za nie przestrzeganie powyższych przepisów grożą kary  w myśl : Kodeksu Wykroczeń i  Ustawy  

„o rybactwie śródlądowym” 

 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.  

 Wójt Gminy może wprowadzić okresowe zakazy połowu ryb. 

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania na terenie przyległego do zbiornika parku!  

 Parkowanie wyłącznie przed zbiornikiem od strony Urzędu Gminy. 

                                                                                                               
  Wójt Gminy Rybczewice 

* data zależna od zimowego zarybiania zbiornika                                          Elżbieta Masicz 


