
REGULAMIN 

sportowego połowu ryb na zbiorniku Zakole A 

§1 

Postanowienia ogólne: 

1. Na wodach Zakola A można łowić cały rok i całą dobę. 

2. Przy zajmowaniu stanowiska pierwszeństwo ma wędkarz, który przybył na łowisko wcześniej. 

3. Łowić można na dwie wędki na przynęty naturalne i na "żywca". 

4. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych i rocznych połowów ryb. 

5. Na łowisku Zakole A obowiązuje rejestr połowów. Wędkarz ma obowiązek wpisać do rejestru ryby 
wymienione w §8 pkt 2 od a do d, które złowił i zabiera, przed ponownym zarzuceniem wędki. 
Pozostałe gatunki ryb wymienione w §8 pkt 2 lit. e, które zabieramy wpisujemy po zakończeniu 
wędkowania. Nie można podmieniać ryb znajdujących się w siatce. 

6. Młodzież do lat 14 nie posiadająca karty wędkarskiej, będąca pod opieką osoby dorosłej 
posiadającej kartę wędkarska może łowić bez stosownego zezwolenia, w ramach dwóch wędek, licząc 
wspólnie oraz jednego limitu połowów przysługującego osobie posiadającej zezwolenie. 

§ 2 

Obowiązki wędkującego: 

1. W czasie wędkowania wędkarz musi mieć przy sobie kartę wędkarską oraz ważne zezwolenie na 
połów ryb. 

2. Wędkarz odpowiedzialny jest za porządek na stanowisku, na którym wędkuje. Po zakończeniu 
wędkowania zobowiązany jest do posprzątania stanowiska. 

3. Na zbiorniku Zakole A obowiązuje zakaz kąpieli. 

4. Zabrania się łowienia w nocy młodzieży do lat 16 bez opieki dorosłych. 

5. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska jeśli rozgrywane są zawody wędkarskie. 

6. Obowiązkiem wędkarza jest dbanie o ochronę środowiska. 

7. Obowiązkiem wędkarza jest udostępnienie łowiska myśliwym do celów polowania w okresie od 01 
września do 24 grudnia, w każdy czwartek tygodnia w godzinach 16:00 do 22:00. 

§ 3 

Wędkarzowi nie wolno: 

1. Przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiaru ochronnego. 

2. Sprzedawać złowionych ryb. 

3. Rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska. 

4. Łowić na tzw. Szarpaka. 

5. Budować pomostów bez zgody Zarządów. 



6. Na Zakolu A wędkarzowi nie wolno używać sprzętu pływającego w żadnym przypadku za 
wyjątkiem łódek zanętowych, których można używać bez żadnych dodatkowych dopłat. 

7. W czasie połowu spławikowego lub gruntowego zabrania się równoczesnego łowienia metodą 
spinningową. 

8. Przechowywać złowionych ryb z rybami złowionymi przez innego wędkarza. 

9. Podjeżdżać samochodem nad brzeg na odległość mniejszą niż 10 metrów. 

10. Łowić metodą spinningową w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia. 

§ 4 

Łowienie ryb drapieżnych: 

1. Ryby drapieżne można łowić na tzw. żywca na dwie wędki od 01 maja do 31 grudnia. 

2. Dozwolony jest połów metodą spinningową w okresie od 01 maja do 31 grudnia bez możliwości 
łowienia w tym samym czasie metodą spławikową lub gruntową. 

§ 5 

Łowienie ryb pod lodem: 

1. Wędkarz łowiący ryby pod lodem może używać tylko jednej wędki. 

2. Jako przynęty nie wolno stosować żywej i martwej ryby. 

3. Łowiąc ryby pod lodem należy wykonać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. zachowując 
odległość nie mniejszą niż 1 metr pomiędzy otworami. 

4. Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odległość co najmniej 10 metrów 

5. Zabrania się połowu ryb pod lodem w porze nocnej tj. od zmierzchu do świtu. 

6. Ryby złowione pod lodem przeznaczone do zabrania muszą być uśmiercone bezpośrednio po 
złowieniu. 

§ 6 

Ochrona ryb: 

1. Wymiar ochronny ryb stanowi długość od początku głowy do końca płetwy ogonowej. 

Obowiązują następujące wymiary ochronne: 

- jelec, płoć 
- okoń 
- jaź, kleń, miętus 
- lin 
- leszcz 
- pstrąg tęczowy 
- karp 
- boleń, brzana 
- węgorz 
- sandacz 
- szczupak 

- 15 cm 
- 20 cm 
- 25 cm 
- 25 i powyżej 50 cm 
- 25 i powyżej 60 cm 
- 30 cm 
- 35 i powyżej 55 cm 
- 40 cm 
- 50 cm 
- 50 cm 
- 50 i powyżej 80 cm 



- troć jeziorowa 
- amur 
- sum 
 

- 50 cm 
- 40 i powyżej 80 cm 
- 70 cm 
 

§ 7 

Niedozwolony jest połów ryb w okresach ochronnych stanowiących dla: 

- brzany 
- miętusa 
- sandacza, suma   
- szczupaka 
- troci jeziorowej 
- węgorza 
 

- od 01 stycznia do dnia 30 czerwca, 
- od 01 grudnia do końca lutego, 
- od 01 stycznia do 31 maja, 
- od 01 stycznia do 30 kwietnia, 
- od 01 września do 31 grudnia, 
- od 01 grudnia do 31 marca. 
 

§ 8 

Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska: 

1. W ciągu roku: 25 sztuk ryb wymienionych w pkt 2 od lit. a do lit. d. 

2. W ciągu doby: (od godz. 00:00 do godz. 24:00): 

a. sum - 1 szt. 

b. boleń, karp, amur, sandacz, szczupak, brzana, miętus, węgorz (łącznie) – 2 szt. 

c. pstrąg tęczowy - 3 szt. 

d. lin, jaź, kleń (łącznie) - 3 szt. 

e. leszcz – 4 szt. 

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych w pkt. 2 od lit. a do lit. d nie może 
przekroczyć 3 szt. w ciągu doby + 3 leszcze. 

3. Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej w ilościach nie 
przekraczających 5 kg w ciągu doby. 

4. Na łowisku obowiązuje zakaz zabierania Jesiotra. 

§ 9 

Kontrola łowiska: 

1. Do kontroli wędkarzy upoważnione są: 

a) Państwowa Straż Rybacka, 

b) Policja, 

c) Społeczna Straż Rybacka Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego i Klubu "Karaś", 

d) Straż Ochrony Przyrody, 

e) Straż Parków Narodowych i Krajobrazowych, 

f) Uprawniony do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach, 



g) Wędkarz posiadający uprawnienia do wędkowania. 

§ 10 

Postanowienia końcowe: 

Nie przestrzeganie regulaminu przez wędkarza może spowodować odebranie zezwolenia 
wędkarskiego, lub skierowanie sprawy do sądu organizacyjnego. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy: 

– Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne, 

– Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

– Ustawa z dnia 18.04.1985 r. O Rybactwie Śródlądowym, 

– Ustawa z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszenia, 

– Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody, 

– oraz wydane na podstawie ustaw rozporządzenia. 

 

 


