REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH ŁOWISKA
PIESZKOWO (PROŚNO)
§1. Wstęp
1. Poniższy regulamin stanowi zbiór zasad wędkowania i ochrony zasobów ichtiofauny na
wodach Łowiska Pieszkowo (Prośno). Regulamin stworzono na podstawie aktualnego
Amatorskiego Regulaminu Połowu Ryb PZW, Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, Prawa
Wodnego i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb.
2. Do kwestii pominiętych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy umieszczone w
wyżej wymienionych aktach.
§2. Prawa wędkującego
1. Wędkowanie na łowisku Pieszkowo (Prośno) dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się
z regulaminem i opłaceniu zezwolenia na wędkowanie. Wykupienie zezwolenie jest
jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. W ramach jednego zezwolenia dopuszcza się wędkowanie na jeden spinning lub dwie
wędki spławikowo-gruntowe.
3. Posiadacz zezwolenia podczas łowienia ma prawo udostępnić jedną ze swoich wędek
współmałżonkowi lub dziecku do 14 roku życia. Tzn. można udostępnić jedną z dwóch
wędek spławikowo-gruntowych lub spinning (w przypadku udostępnienia spinningu
posiadacz zezwolenia nie wędkuje). Obowiązuje jeden limit połowowy.
4. Wędkarz ma prawo przebywania na łowisku od świtu do zmierzchu w dniach ustalonych z
Zarządcą Łowiska.
5. Połów nocny jest całkowicie zabroniony.
§3. Obowiązki wędkującego
1. Warunkiem rozpoczęcia i zakończenia wędkowania jest zgłoszenie się do osoby
obsługującej łowisko celem wpisania się personalnie do książki pobytu.
2. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: ważne zezwolenie, kartę
wędkarską oraz zaświadczenie rejestracji sprzętu pływającego, jeśli jest używany do
połowu.
3. Na stanowisku wędkarskim, wędkarz pozostawia po sobie porządek.
4. Po zakończonym połowie ryb należy zwrócić pobrane wyposażenie.
5. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia wędkującego od jego
przestrzegania
6. Wędkowanie
a) Zabrania się:
1) Łowienia, przechowywania i zabierania ryb poniżej ich wymiarów
ochronnych oraz w okresach ochronnych.
2) Łowienia metodą "na szarpaka" (za wyjątkiem połowu ryb spod lodu za
pomocą błystki podlodowej) oraz przy użyciu mormyszki z łodzi.
3) Łowienia metodą „na macanego”, tzn. poprzez ciągłe zanurzanie
i wyciąganie żywca w pobliżu pasa roślinności wodnej.
4) Budowania pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika
wody.

5) Posługiwania się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie
oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) Stosowania sztucznego świata, służącego lokalizowaniu bądź wabieniu ryb.
7) Wycinania i usuwania roślinność wodną.
8) Sprzedawać złowionych ryb.
9) Urządzania głośnych biesiad.
10) Słuchania głośno muzyki zakłócającej ciszę na łowisku.
b) Ryby można łowić całą dobę z brzegu oraz od świtu do zmierzchu z łodzi i z lodu.
c) Wszystkie złowione ryby należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach
przeznaczonych do tego celu (do momentu dostarczenia ich na wagę).
d) Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków
z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej
ostrożności.
e) Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie
z ostrożnością wypuszczone do wody. Gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia
– przekazujemy (po ówczesnym uśmierceniu) Zarządcy jeziora.
f) Osoby towarzyszące, które obsługują wędki, podbieraki uważamy za osoby łowiące.
g) Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia wędkującego od jego
przestrzegania.
§4 Ochrona ryb
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca
płetwy ogonowej.
Gatunek
Szczupak
Lin
Okoń
Karaś
Sandacz
Węgorz
Leszcz i krąp
Płoć, wzdręga

Wymiar ochronny
do 50 cm i od 80 cm
do 30 cm
do 22 cm i od 35 cm
do 50 cm i od 80 cm
do 60 cm
do 15 cm

Okres ochronny
od 1 stycznia do 30 kwietnia
od 1 stycznia do 31 maja
od 15 czerwca do 15 lipca
-

§5. Działanie Zarządcy Łowiska Pieszkowo (Prośno)
1.
2.

3.
4.
5.

Zarządca Łowiska ma prawo do legitymowania osób przebywających w innym
przypadku sprawę oddaje do odpowiednich Organów.
W przypadku, gdy Zarządca Łowiska Pieszkowo (Prośno) stwierdzi rażące złamanie
Regulaminu przez wędkarza, odbierze mu zezwolenie wędkarskie i nakaże opuszczenie
łowiska.
Połów bez stosownego zezwolenia skutkuje karą wysokości 5 000 PLN płaconą w
przeciągu 24 h lub, w przypadku odmowy, zgłoszeniem odpowiednich służbom.
W innych sytuacjach (połów nocny, połów sieciami i przy wykorzystaniu innych metod)
sprawa będzie przekazana Organom Ścigania.
Do chwili zapłaty, ryby uznawane są za własność gospodarstwa (właściciele zastrzegają
sobie prawo kontroli złowionych ryb na każdym etapie wędkowania).

6.
7.
8.

W przypadkach wątpliwych, zastrzegamy sobie prawo kontroli bagażu osobistego (w tym
również kontroli samochodu).
W przypadku stwierdzenia kradzieży ryb ich cena wzrasta 10-krotnie w stosunku do
cennika ryb.
Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz pozostawione
rzeczy, a także zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

CENNIK:
Koszt zezwolenia:
 Całoroczne – 3 000 PLN za osobę.
 Tygodniowe –700 PLN za osobę.
 Dwutygodniowe – 1 000 PLN za osobę.
 Dzienne –150 PLN za osobę.
Ryby:




Każdy wędkujący ma prawo do zabrania jednej ryby dziennie.
Ryba uszkodzona i „nie rokująca życia” powinna być uśmiercona i oddana Zarządcy
Łowiska bez żadnych konsekwencji.
W przypadku chęci zabrania większej ilości ryb cena za zabrany kg (ponad limit – 1
szt.) wynosi:
- Szczupak – 25 PLN/kg.
- Lin – 20 PLN/kg.
- Okoń – 45 PLN/kg.
- Karaś – 15 PLN/kg.
- Sandacz – 40 PLN/kg.
- Węgorz – 90 PLN/kg.
- Leszcz i krąp – 15 PLN/kg.
- Płoć, wzdręga –10 PLN/kg.

Wypożyczenie łodzi:
Za dzień 50 PLN.
Za tydzień 250 PLN.
Wypożyczenie wędek:
Spinning 10 PLN za dzień.
Wędka spławikowa (bat) 5 PLN za dzień.
Zniszczenie wędki (połamanie, zgubienie):
Spinning 150 PLN za sztukę.
Wędka spławikowa (bat) 50 PLN za sztukę.
Dozbrojenie wędki po uszkodzeniu (spławik, haczyk, sztuczna przynęta, itp.) 10 PLN za
sztukę.
Inne uszkodzenia i straty będą rozpatrywane indywidualnie.

