REGULAMIN
amatorskiego połowu ryb w wodach będących własnością Gminy Czerwonak
Zbiorniki „WĘDKARSKI” oraz „REKREACYJNY I”
I. Wstęp

Preferujemy zasadę „złap i wypuść”
Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb w wodach będących własnością Gminy Czerwonak i obowiązuje wszystkich wędkujących na zbiornikach
pożwirowych w Owińskach będących pod opieką i dzierżawionych przez SRRiOŚ

Zbiornik UJĘCIE WODY podlega szczególnej ochronie prawnej z uwagi na ujęcie wody dla mieszkańców północnej części
gminy, gdzie obowiązują szczególne zasady wędkowania.
II. Prawa
1. Prawo do wędkowania mają:
a) w ZBIORNIKU WĘDKARSKIM oraz w wyznaczonej części ZBIORNKA REKREACYJNEGO I - osoby posiadające zezwolenie
wydane przez właściwego dzierżawcę wody wraz z kartą wędkarską uzyskaną w trybie art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 18 kwietnia
1985r. o rybactwie śródlądowym.
2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14 oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
3. Wędkarze mają swobodny dostęp do wody z wyłączeniem zachodniego brzegu „ZBIORNIKA WĘDKARSKIEGO” graniczącego z
kąpieliskiem (dojście do kąpieliska)
4. Osoby poniżej 14 lat nie posiadające karty wędkarskiej mogą uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej posiadającej zezwolenie wymagane w pkt. 1 lub w pkt. 2. Przepis ten ma zastosowanie również do współmałżonka
wędkarza.
5. W ramach dziennego limitu ilościowego swego opiekuna może wędkować jedna osoba, o której mowa w pkt. 4, na jedną
dodatkową wędkę (tylko metodą spławikową) , bez prawa połowu na żywą lub martwą rybkę i jej części.
6. Osoby posiadające zezwolenia wędkarskie o których mowa w pkt. 1 mają prawo do wjazdu samochodem na wyznaczone
parkingi z możliwością dojazdu do stanowiska wędkarskiego wyłącznie w celu rozładowania i załadowania sprzętu
wędkarskiego (załadunek i wyładunek nie może trwać więcej niż 10 minut), obowiązuje całkowity zakaz poruszania się
pojazdami silnikowymi po grobli pomiędzy „ZBIORNIKIEM WĘDKARSKIM” a „ZBIORNIKIEM UJECIE WODY”. Do wjazdu w
miejsca gdzie obowiązuje zakaz ruchu pojazdów mechanicznych wymagane jest posiadanie ważnego zezwolenia na wjazd które
wydawane jest wraz z zezwoleniem na wędkowanie. Zezwolenie na wjazd należy umieścić w widocznym miejscu za przednią
szyba pojazdu.
7. Tylko członkowie Stowarzyszenia z ważnym zezwoleniem wędkarskim oraz posiadacze specjalnych zezwoleń na wędkowanie w
czasie wędkowania mają prawo do rozbijania namiotu nad wodą. Zezwala się na używanie innych zabezpieczeń od wiatru i
deszczu pod warunkiem że nie są szczelnie zamknięte osłonami (np. parasol z otwartą osłoną p. wiatrową)
III. Obowiązki wędkującego
1. Przed rozpoczęciem wędkowania każdy wędkujący ma obowiązek do zapoznania się z informacjami znajdującymi się gablotach
ogłoszeniowych lub na stronach internetowych SRRiOŚ – w szczególności dotyczy ogłoszeń o okresowej ochronie ryb
2. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie dokumenty o których mowa w ust. II pkt. 1 .
3. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z
zastosowaniem maksymalnych ostrożności.
4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela. Z chwilą opuszczenia stanowiska wędkarskiego
wędki należy zwinąć i odłożyć .
5. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 m, bez względu na stan, jaki
zastał przed rozpoczęciem połowu.
6. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe.
7. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków oraz niewłaściwego zachowania osób przebywających nad
wodą, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym Straż Gminną lub Policję, straż LOP albo członków Zarządu
Stowarzyszenia.
IV. Zasady wędkowania

1.
2.
3.
4.

Wszystkich wędkujących obowiązuje etyka wędkarska oraz koleżeńskie zachowanie nad wodą.
Wędkarze mogą wędkować dwoma wędkami z brzegu.
Zakaz spininngowania,
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką złożoną z wędziska o długości, co najmniej 30 cm, do którego przymocowana
jest linka zakończona:
a)
jednym haczykiem z przynętą
b)
systemikiem, złożonym maksymalnie z dwóch elementów (kotwiczki lub haczyka) do uzbrojenia przynęty sztucznej,
żywca, martwej rybki lub jej części.
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Zasady zanęcania łowisk – zanęcanie łowiska dozwolone jest tylko podczas czynnego wędkowania
a) Na „ZBIORNIKU WĘDKARSKIM” oraz w „ZBIORNIKU REKREACYJNYM I” dopuszcza się stosowanie zanęty wędkarskiej w
ilości 2 kg gotowej zanęty wraz dodatkami ziemia, glina itp. na dobę(zakaz używania torfu jako dodatku do zanęty).
Jako przynęty mogą być stosowane:
a)
przynęty naturalne zwierzęce i roślinne,
b)
przynęty sztuczne.
c) żywe ryby pozyskane wyłącznie na łowisku ZBIORNIK WĘDKARSKI lub ZBIORNIK REKREACYJNY I
d) dopuszcza się stosowanie jako przynęty żywej płoci o wymiarze poniżej 15 cm (maksymalnie można przetrzymywać 5 sztuk)
Zabrania się stosowania jako przynęt:
a)
zwierząt i roślin chronionych,
b)
ikry rybiej,
c)
żywej i martwej ryby lub jej części w okresach ochronnych i wymiarach ochronnych podanych w ust. V pkt. 1 i 2 (nie
dotyczy płoci).
d) gatunków obcych
Wędkowanie może odbywać się czasie całej doby TYLKO dla osób posiadających roczne zezwolenia na połów ryb.
Dla osób posiadających jednodniowe zezwolenia, połów ryb dozwolony jest TYLKO w ciągu dnia od świtu do zmierzchu (tj. od 1
godz. przed wschodem słońca do 1 godz. po zachodzie słońca)
Ustala się następujące minimalne odległości miedzy wędkującymi:
a)
Przy wędkowaniu z brzegu przy użyciu zwykłych wędek odległość między wędkującymi - 10m.
b)
Przy użyciu spinningu odległość między wędkującymi - 50m
c)
Za zgodą wędkarza, który pierwszy zajął stanowisko odległość może być zmniejszona.
Zabrania się łowienia ryb w ustalonych dla nich okresach ochronnych.
Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowu ryb określonych w ust. V .
Ponadto wędkarzowi zabrania się:
a)
Udostępniania sprzętu wędkarskiego na łowisku i dokumentów uprawniających do wędkowania osobom
nieupoważnionym, oraz pozostawiania wędek bez osobistego nadzoru.
b)
Łowienia ryb ze sprzętu pływającego oraz używania sprzętu pływającego do innych celów.
c)
Sprzedawania lub rozdawania złowionych ryb.
d)
Budowania pomostów, wycinki drzew i krzewów bez zgody Wójta Gminy Czerwonak oraz Zarządu SRRiOŚ.
e) Spinningowania. Z wyłączeniem osób uprawnionych do spinningowania.
f)
Połowu ryb z pokrywy lodowej
Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z
miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub workach „karpiowych” do tego celu przeznaczonych. Okres
przechowywania żywych ryb nie może trwać dłużej niż 24 godziny..
Złowione ryby niewymiarowe, lub będące pod ochroną prawną a także okazy powyżej 3 kg ( z wyłączeniem suma) muszą być
bezwzględnie i bez zbędnej zwłoki wypuszczone do wody, nawet, gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.
V. Ochrona ryb i wody:

1.

Wprowadza się okresową ochronę ryb – terminy ochrony, gatunek oraz limity będą umieszczane w formie ogłoszeń na
stronach internetowych SRRiOŚ oraz w gablotach na terenie łowiska.
2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb, a także ich okresy ochronne
Wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb wynoszą:
-amura białego
- karpia
- klenia
- lina
- jazia
- jelca
3.

60 cm
40 cm
25 cm
35 cm
25 cm
15 cm

- okonia
20 cm
- płoci
15 cm
(płoć jako przynęta bez
wymiaru)
- pstrąga tęczowego 30 cm
- sandacza
50 cm

- szczupaka
50 cm
- węgorza
60 cm
- wzdręgi
15 cm
- bolenia
50 cm
- zakaz połowu jesiotra

Obowiązujące okresy ochronne dla poszczególnych gatunków ryb zawarte są w następujących przedziałach czasowych:
- sandacza - od 01 stycznia do 31 maja
- szczupaka - od 01 stycznia do 30 kwietnia.
4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od
pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
5. Spinningowanie oraz stosowanie metody żywicowej dozwolone jest od pierwszego maja włącznie
6. Wprowadza się następujące limity ilościowe i wagowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby:
Limit ilościowy:
- Pstrąg Tęczowy ( łącznie 1 szt.)

7.

8.

- Amur, Karp, Sandacz, Szczupak ,Węgorz, Lin,
( łącznie 2 szt.)
Limit wagowy:
Dla wszystkich ryb obowiązuje łączny maksymalny limit 3 kg z zachowaniem powyższych limitów ilościowych i wymiarów
ochronnych oraz okresów ochronnych. Z łowiska łącznie wolno zabrać nie więcej niż 3 kg ryb na dobę (limity nie dotyczą
suma)
Zakazuje się zarybiania ZBIORNIKÓW bez zgody Dzierżawcy wody
Limit wagowy nie dotyczy suma na wszystkich zbiornikach.
VI. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących:

1. Bezwzględnie na żądanie osób posiadających odpowiednie uprawnienia z mocy prawa lub pisemne upoważnienie Zarządu
Stowarzyszenia, każdy wędkujący w zbiornikach pożwirowych w Owińskach zobowiązany jest poddać się kontroli wędkarskiej
czyli okazać wymagane dokumenty, a także sprzęt wędkarski i złowione ryby.
2. Samokontrola – w przypadku podejrzenia lub zauważenia nieprzestrzegania niniejszego regulaminu do przeprowadzenia
kontroli wędkarskiej upoważniony jest każdy członek Stowarzyszenia
3. Za naruszenie niniejszego regulaminu osoby uprawnione do kontroli mogą wpisać uwagę w zezwoleniu lub przy większych
wykroczeniach zatrzymać zezwolenie.
4. W przypadku naruszenia przepisów prawa każdy przebywający na ternie będącym pod opieką i dzierżawionym przez SRRiOŚ
oraz nieprzestrzegający prawa ponosi odpowiedzialność na zasadach powszechnych.
VII. Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

Strefy wędkowania i możliwości zjazdu samochodem dla poszczególnych zbiorników wyznaczone są w załączniku graficznym.
Zezwala się pozostawienie pojazdu (odpowiednio oznaczonego) osobom niepełnosprawnym (z ważnymi dokumentami
orzekającymi o niepełnosprawności) bezpośrednio przy łowisku w miejscach do tego specjalnie wyznaczonych,
pierwszeństwo w zajęciu takiego stanowiska wędkarskiego ma osoba niepełnosprawna.
Na pozostałym obszarze gminnego terenu rekreacji i wypoczynku w Owińskach obowiązuje odrębny regulamin zatwierdzony
przez Radę Gminy Czerwonak.
W czasie rozgrywania zawodów sportowych, obowiązuje odrębny regulamin ustalony przez SRRiOŚ

N

Owińska

Zakaz połowu ryb

Zakaz połowu ryb

LP

zawody i imprezy organizowane przez SRRiOŚ

terminy/uwagi

1 zawody spławikowe otwarcie sezonu - 1 wędka
2 feeder

23_04

3 retro spławikowe

21_05
04_06
I tura zapisy od 06:15 do 06:30 start od
07:00 koniec 08:30
II tura zapisy od 08:30 do 09:00 start od
ok. 09:30 koniec ok. 11:00
12_06
25_06

dzień dziecka - staw obok pałacu
4
5 zawody spinningowe - na zywej rybie
6 zawody spławikowe - 1 wędka
zawody nocne dla członków Stowarzyszenia na zapisy do 28_06
7 - dwie wędki metoda spławikowo gruntowa
zawody/spotkanie rodzinne dla członków stow.
8 - 2 wędki (spł lub grunt) na zespół
9 zawody spławikowe - 1 wędka

08_05

09_07
28_08
17_09

10 feeder
11 zawody spinningowe o puchar Prezesa Stow. - na żywej rybie

02_10

12 zawody karpiowe na zapisy max 15 zespołów

01-04.09

13 zawody sumowe

termin do ustalenia

11_11

wszystkie zawody (oprócz dnia dziecka) organizowane są tylko dla członków SRRiOŚ Zapisy najpóźniej do czwartku
przed zawodami
- osoby niezapisane nie biorą udziału w zawodach
łowiska wyznaczone będą w dniu zawodów - w przypadku zawodów
spławikowych i spławikowo gruntowych
obowiązuje max 2 kg gotowej zanęty na zespół
w przypadku wszystkich zawodów obowiązuje koniecznośc posiadania siatki
wędkarskiej o dł. minimum 2,5 m do przechowywania ryb w wodzie

terminy/uwagi

inne imprezy
1 energetyk

4 Impreza rowerowa – 15 maja

05_06 - spinning
23_10 - spinning
02_04
15_05

Impreza swimrunowa – 26 czerwca (z wykorzystaniem
5 zbiornika)
6 Triathlon – 20 sierpnia (z wykorzystaniem zbiornika)
7 Duathlon

26_06
20_08
25_09

2 energetyk
3 Impreza Nordic Walking – 2 kwietnia

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2022

