REGULAMIN POŁOWU RYB
NA AKWENIE WODNYM W WISZNI MAŁEJ
W ROKU 2015
1. Postanowienia ogólne
Właścicielem Ośrodka Wodnego jest Urząd Gminy w Wiszni Małej. Zarządzającym jest Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Na terenie obiektu obowiązuje regulamin OKSiR w Wiszni Małej.
Regulamin obowiązuje osoby wędkujące w Ośrodku Wodnym, zwane dalej wędkarzami. Wędkarz może
wędkować po wniesieniu rocznej lub jednorazowej opłaty za wędkowanie, a podczas wędkowania musi posiadać
ważne zezwolenie i dowód wpłaty.
W przypadku spraw nie ujętych w regulaminie obowiązują przepisy Polskiego Związku Wędkarskiego.
2. Obowiązki wędkującego
a) w czasie wędkowania wędkarz musi posiadać przy sobie ważne zezwolenie wędkarskie oraz dowód
uiszczenia wpłaty,
b) na akwenie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu podczas wędkowania i rekreacji,
c) wędkarze, którzy uiścili opłatę w pełnej wysokości mają prawo łowić na dwie wędki,
d) wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela,
e) wędkujący zobowiązani są utrzymywać w czystości stanowisko (pomost) bez względu na jego stan zastany
przed rozpoczęciem wędkowania oraz zapewnić bezpieczny stan techniczny pomostów,
f) wędkujący przetrzymuje złowione przez siebie ryby w osobnej siatce wędkarskiej i w niej wynosi ryby poza
akwen wodny,
g) wędkarz ma obowiązek przestrzegać dziennego limitu połowu ryb, który wynosi:
GATUNEK RYB

MAX. ILOŚĆ

WYMIARY

KARP
2szt.
powyżej 35cm
LIN
2szt.
powyżej 30cm
SZCZUPAK
1szt.
powyżej 50cm
SUM
1szt.
powyżej 70cm
TOŁPYGA
1szt.
powyżej 50cm
PSTRĄG
2szt.
powyżej 30cm
SANDACZ
1szt.
powyżej 50cm
AMUR
1szt.
powyżej 50cm
POZOSTAŁE GATUNKI
do 5kg
h) wędkowanie odbywa się na wędkę złożoną z wędziska, linki, obciążenia lub spławika zakończoną jednym
haczykiem z przynętą,
i) wędkarz zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem sekcji wędkarskiej.
3.Wędkarzowi nie wolno
a)
b)
c)
d)
e)
f)

przechowywać i zabierać ryb poniżej wymiarów podanych powyżej w pkt.2
łowić ryb metodą „szarpaka” (na podcinkę),
łowić ryb z jakiegokolwiek sprzętu pływającego,
rozpalać ognisk na stanowisku wędkarskim i w miejscach do tego nie przeznaczonych,
nęcić ryb chlebem i ziemniakami,
wjeżdżać na teren łowiska pojazdami mechanicznymi (motory, samochody) za wyjątkiem osób
upoważnionych przez OKSiR Wisznia Mała,
g) skrobać i czyścić złowionych ryb na terenie łowiska,
h) wprowadzać psów w okolice plaży i kąpieliska.
4. Sprawy organizacyjne
a) wędkujący winni przez wejściem na łowisko zapoznać się z regulaminem łowiska na rok 2014 oraz z bieżącymi
komunikatami zamieszczonymi na tablicach ogłoszeń,
b) prawo do wędkowania na łowisku ma każda osoba posiadająca opłacone zezwolenie na wędkowanie,
c) wprowadza się 2 rodzaje wędkowania w sezonie 2015:
1) wędkowanie komercyjne
2) wędkowanie rekreacyjne
d) opłaty za wędkowanie komercyjne na rok 2015 wynoszą:

- dorośli – 300,00 zł
- nowi członkowie - 350,00 zł (wpłata obejmuje wpisowe w wysokości 50,00 zł.)
e) opłatę roczną za wędkowanie rekreacyjne ustala się w wysokości:
- młodzież do 18 roku życia- 100,00 zł
f) młodzież do lat 16-stu może wędkować tylko w obecności osób dorosłych (po uprzednim podpisaniu stosownego
oświadczenia przez rodziców lub opiekunów prawnych) w tym:
- łowić na jedną wędkę (obowiązuje połowa limitu dziennego połowu ryb),
- młodzież obowiązuje zakaz połowu: na żywą i martwą rybę, metodą spinningową oraz żywca na podrywkę,
g) wędkujący może odstąpić jedną z dwóch swoich wędek osobie współtowarzyszącej w granicach jego łowiska
i limitu dziennego połowu ryb, bez konieczności uiszczenia opłaty za wędkowanie,
h) jednorazowe wędkowanie jest możliwe po wniesieniu opłaty tylko w sekretariacie OKSiR Wisznia Mała
w wysokości 30,00 zł w okresie od 01.06.2015r do momentu zarybienia,
i) kontrola połowu ryb winna odbywać się na zasadach wzajemnych przez osoby uprawnione do wędkowania oraz
przez pracowników OKSiR Wisznia Mała,
j) termin początku wiosennego wędkowania ustalony jest od 15.03.2015r.,
k) wędkowanie od świtu do zmierzchu dozwolone jest od dnia 15.03.2015r., natomiast wędkowanie w porze nocnej
możliwe jest od 01.06.2015r.,
l) w celu zachowania bezpieczeństwa zabronione jest nocne wędkowanie w jedną osobę na całym łowisku,
ł) całkowity zakaz wędkowania obowiązuje od dnia jesiennego zarybienia łowiska do odwołania.
m) zakaz połowu ryby drapieżnej tj. szczupak i sandacz
n) zakaz spiningowania i łowienia ryby „na żywca”
5. Kary
Wędkarz nie przestrzegający regulaminu może być ukarany upomnieniem, naganą oraz wydaleniem z sekcji,
w szczególności za: wynoszenie ryb niewymiarowych oraz powyżej dziennego limitu. Wydalenie z sekcji
wędkarskiej obowiązuje wędkarzy będących pod wpływem alkoholu.
6. Gospodarka finansowa
a) opłaty z kart wędkarskich uprawniających do korzystania z łowiska stanowią przychód OKSiR Wisznia Mała,
b) podziału zgromadzonych środków- na cele związane z eksploatacją, utrzymaniem i zarybianiem łowiska- dokonuje
dyrektor OKSiR Wisznia Mała,
c) opłaty roczne oraz opłaty za jednorazowe wędkowanie przyjmowane są w godzinach pracy Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1, 71 312 70 76, 501 411 229
7. Postanowienia końcowe
a) wędkarza na łowisku obowiązuje wysoka kultura zachowania, przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu
oraz uprzejmość w stosunku do kontrolujących i kolegów,
b) Zarządzający (OKSiR Wisznia Mała) nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny oraz bezpieczeństwo
użytkowania pomostów wykonanych przez wędkujących, natomiast zobowiązuje wędkarzy do utrzymania porządku
na obiekcie i cyklicznych prac porządkowych na rzecz łowiska,
c) nieznajomość Regulaminu i obowiązujących przepisów nie zwalnia od poniesienia odpowiedzialności za ich
naruszenie.

