REGULAMIN
AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKACH „TĘCZAK” I „GRABOSZYCE” ZATORSKIEGO
TOWARZYSTWA WĘDKARSKIEGO NA ROK 2022
1. Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb wędką (zwanego dalej wędkowaniem) na wodach, w
których ZTW jest uprawnione do rybactwa.
2. Regulamin obowiązuje członków ZTW oraz inne osoby wędkujące na wodach ZTW, zwanych dalej
wędkarzami.
3. Osoba nie będąca członkiem ZTW powinna wykupić pozwolenie na wędkowanie za zgodą ZTW.
4. Podczas wędkowania każdy wędkarz powinien mieć przy sobie kartę wędkarską, legitymację członka
ZTW oraz odpowiednie pozwolenie na dany rok z kartą połowu, natomiast osoba nie będąca członkiem
ZTW wykupione pozwolenie.
5. Członek ZTW może wędkować na wodach Towarzystwa po wniesieniu opłaty członkowskiej i opłaty
za wędkowanie maksymalnie na dwie wędki, a przy użyciu spinningu i spod lodu tylko na jedną wędkę,
ponadto powinien posiadać i używać podbierak.
6. Dopuszcza się użycia jednej z dwóch wędek wędkującego w ramach jego stanowiska przez
najbliższego członka rodziny: żona, dziecko (także pełnoletnie)
7. Na zbiorniku „Tęczak” zezwala się na wędkowanie na dodatkową wędkę ze spławikiem dwóch dzieci
w wieku do lat 14-tu, pod opieką członka ZTW w ramach jego limitu i stanowiska bez prawa połowu na
żywca.
8. Za wędkę uważa się narzędzie połowu złożone z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego
przymocowana jest linka (żyłka) zakończona haczykiem, kotwiczką lub sztuczną przynętą.
9. Wolno stosować do połowu wszelkie przynęty z wyjątkiem zwierząt i roślin prawnie chronionych.
10. Połów ryb dozwolony jest tylko z brzegu.
11. Na zbiorniku „Tęczak” oraz zbiornikach „Graboszyce” wędkowanie dla członków ZTW dozwolone
jest codziennie przez cały rok.
Na wszystkich zbiornikach jest dozwolony połów ryb z pod lodu przez cały okres jego występowania.
12. Wędkarz po złowieniu ryb następujących gatunków: karp, amur, lin, pstrąg, sandacz, szczupak, sum,
węgorz, zobowiązany jest niezwłocznie (przed ponownym zarzuceniem wędki) odnotować ten fakt w
kontrolce połowów lub na odwrocie jednorazowego pozwolenia w przypadku wędkarzy nie będących
członkami ZTW. Datę i godzinę należy wpisać w formacie dwucyfrowym np. (godzina 07.15 dnia
03.05.2017 r.) .
13. Ustala się następujące odległości pomiędzy wędkującymi:
- przy wędkowaniu z brzegu i pod lodem 10 m,
- przy użyciu spinningu 50 m,
Za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął stanowisko odległości te mogą zostać zmniejszone
wyjątkiem wędkowania na lodzie.

z

14. Łowiąc ryby pod lodem należy wykonać otwory o średnicy nie więcej niż 20 cm, przy zachowaniu
odległości minimum 1 m pomiędzy otworami.
15. Złowione ryby należy przetrzymywać w siatkach indywidualnie dla każdego wędkarza i zabrania się
ich wymiany.
16. Za podstawową opłatą można złowić łącznie 30 sztuk ryb objętych limitem (karp, amur, sandacz,
szczupak, sum, lin, pstrąg) w tym 10 sztuk łącznie ryb gatunku Szczupak, Sandacz. Z tym że ilość
Sandaczy wynosi maksymalnie 5 sztuk rocznie.
17. Zbiornik, na którym odbywają się zawody wędkarskie na czas ich trwania zostaje zamknięty dla
ogólnego wędkowania.
18. W przypadku złowienia niewymiarowej ryby lub znajdującej się pod ochroną, należy ją natychmiast
z całą ostrożnością wypuścić do wody nawet wówczas gdy istnieje konieczność ucięcia przyponu.
Ochrona ryb:
20. Na zbiornikach ZTW obowiązują następujące:
a) wymiary ochronne ryb:
- jaź, kleń, lin, pstrąg, (leszcz – tylko Graboszyce)
- boleń
- sandacz, węgorz
- szczupak
- karp
- amur
- sum

- 30 cm
- 40 cm
- 50 cm
- 60 i powyżej 95 cm
- 35 i powyżej 60 cm
- 50 i powyżej 100 cm
- 70 cm

Wymiar ochronny jest to odległość mierzona w linii prostej od początku głowy do najdalszego krańca
płetwy ogonowej.
Zakaz zabierania Karpi powyżej 60 cm, Amura powyżej 100 cm oraz Szczupaka powyżej 95 cm
długości. Rybę po złowieniu i ewentualnym sfotografowaniu należy bezzwłocznie wypuścić do wody z
zachowaniem należytej ostrożności.
b) okresy ochronne ryb:
- boleń
- sandacz, szczupak, sum
- węgorz
- jesiotr, karaś złocisty

- od 15 marca do 30 kwietnia,
- od 1 stycznia do 31 maja,
- od 1 grudnia do 31 marca,
- pod całkowitą ochroną.

Jeśli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla danego gatunku przypada w dzień świąteczny
lub sobotę, okres ten ulega skróceniu o ten dzień.

c) dzienne limity połowów dla poszczególnych gatunków ryb:
- sum

- 1 sztuka

- węgorz
- sandacz, szczupak
- karp, amur
- lin, boleń, pstrąg

- 2 sztuki
- 2 sztuki łącznie,
- 3 sztuki łącznie,
- 3 sztuki łącznie.

Wprowadza się limit tygodniowy w ilości 4 sztuk ryb objętych limitem dziennym ( ryb wymienionych
w pkt 20 litera c). Tydzień jest liczony od poniedziałku do niedzieli włącznie. Po wykorzystaniu limitu
tygodniowego dozwolony jest dalszy połów jednak bez możliwości zabierania ryb.
Łączna ilość innych gatunków ryb nie wymienionych w pkt 20.c, nie może przekraczać 5 kg w ciągu
doby. Wędkarz po złowieniu dziennego limitu ryb (karp, amur) winien zaprzestać dalszego połowu ryb
spokojnego żeru. Dalszy połów może kontynuować metodą spinningową bądź używając jako przynęty
żywej lub martwej rybki.
Ograniczenia, zakazy:
21. Zabrania się młodzieży do lat 18-stu połowu metodą spinningową.
22. Zabrania się budowania pomostów, szałasów i innych budowli nie związanych z amatorskim
połowem ryb oraz kąpieli (pływanie po zbiorniku).
23. Zabrania się udostępniania sprzętu wędkarskiego na łowisku i dokumentów do wędkowania
osobom nieupoważnionym oraz pozostawiania zarzuconych wędek bez osobistego nadzoru.
24. Zabrania się przetrzymywania ryb w siatkach dłużej niż 48 godzin.
25. Zabrania się połowu ryb w dwóch oznaczonych tabliczkami oczkach na zbiorniku Tęczak.
26. Zabrania się dokonywania wszelkich poprawek w kontrolce połowu ryb pod rygorem jej odebrania,
wpisy należy dokonywać przy użyciu długopisu wydanego przez ZTW.
27. Zabrania się wywożenia zanęt, przynęt, markerów oraz sondowania wszelkimi dostępnymi
środkami pływającymi oraz wpław.
28. Zakaz nęcenia (również kulkami proteinowymi) w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia z
wyłączeniem zawodów (dot. zbiornika „Tęczak”), w pozostałym okresie nęcenie dozwolone jest tylko
podczas wędkowania.
29. Zakaz patroszenia ryb na terenie łowiska.
30. Zabrania się używania kotwiczek wędkarskich przy połowie metodą „na żywca” (przy użyciu żywej
rybki) dozwolony jest połów przy użyciu haczyka.
31. Zabrania się połowu metodą spinningową oraz na żywą lub martwą rybkę w okresie od 1 stycznia
do 31 maja.

Ustalenia inne:
32. Przed rozpoczęciem wędkowania i po jego zakończeniu wędkarz w promieniu 10m powinien
oczyścić zajmowane stanowisko.

33. Wędkarza na łowisku winna cechować kultura i życzliwość wobec kolegów i kontrolujących, a
ponadto dbałość o środowisko (nie niszczyć drzew i krzewów itp.), niezakłócanie spokoju innym
(miedzy innymi poprzez kąpiel i nadmierne hałasowanie).
34. Wszystkie prace na terenie stanowiska wymagają uzyskania zgody Zarządu ZTW.
Kontrola i odpowiedzialność wędkarzy:
35. Za naruszenie niniejszego regulaminu członkowie ZTW ponoszą odpowiedzialność przed Sądem
organizacyjnym ZTW.
36. Osobie nie zrzeszonej, naruszającej przepisy regulaminu, osoba upoważniona do kontroli może
zwrócić uwagę, wpisać uwagę do pozwolenia, odebrać pozwolenie - w zależności od wagi wykroczenia.
37. Dokumenty, sprzęt wędkarski i złowione ryby, wędkarz winien okazywać na żądanie osób
kontrolujących tj.: Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej.
W związku z uchwała nr 13 Walnego Zebrania Członków ZTW z dnia 12.02.2012 r. członek ZTW wyraża
zgodę na kontrolę samochodu, przyczepy kempingowej, namiotów i ekwipunku przez członków SSR
ZTW.
38. Każdy członek ZTW ma prawo i obowiązek kontroli osób wędkujących w zakresie przestrzegania
regulaminu. Członkowie ZTW powinni udzielać pomocy osobom kontrolującym, a także pomagać w
zwalczaniu kłusownictwa.
39. Nieznajomość zasad zawartych w niniejszym regulaminie nie zwalnia od odpowiedzialności
dyscyplinarnej.
40. Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków ZTW za rok 2020 odbędzie się 12.02.2023 r.
Regulamin obowiązuje od 20 marca 2022 roku.

