REGULAMIN
Amatorskiego amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim jeziora Krzewenckie w zlewni rzeki
Rakutówka nr 8 oraz jeziora Młyńskie na rzece Motława ( Szpęgawa ) nr 5.
1. Niniejszy regulamin dotyczy obwodu rybackiego jeziora Krzewenckie oraz jeziora Młyńskie.
2. W obwodach obowiązują przepisy ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 roku z
późniejszymi zmianami oraz wydanymi rozporządzeniami.
3. Posiadacz zezwolenia ma prawo wędkować dwiema wędkami z brzegu lub jedną wędką z lodu
– W zamian za dwie wędki, w porze dziennej można dokonywać odłowów jednym spinningiem.
(spinning w nocy tj. od zachodu do wschodu słońca, z łodzi jest zabroniony ).
– wędkowanie z łodzi – zabronione.
– Dopuszcza się wędkowanie z łodzi w porze nocnej w okresie od 01 czerwca do 15 września.
4.Zezwolenie należy okazać na każde wezwanie Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej
Straży Rybackiej, Straży Leśnej, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, oraz osób upoważnionych przez
użytkownika rybackiego.
5.Wprowadza się następujące wymiary ochronne:
- okoń - 18 cm,
- węgorz - 50 cm,
- szczupak – 50 cm,
- sandacz – 50 cm
- Karp - 39 cm
6.Obowiązują następujące limity dzienne odłowu:
- sum, węgorz - 1 szt,
- karp lin sandacz, szczupak - 2 szt,
- leszcz ( waga ponad 1,5 kg ) - 3 szt.
Łącznie z w/w gatunków można odłowić 6 szt. Dla pozostałych gatunków dzienny limit odłowu
wynosi 10 kg natomiast limit całoroczny wynosi 170 kg.
8.Zawody wędkarskie mogą odbyć się po uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu stosownego
zezwolenia.
9.Złowione ryby niewymiarowe, w okresie ochronnym lub nie przeznaczone do zatrzymania należy
bezzwłocznie, z zachowaniem należytej staranności, odhaczyć i wypuścić do wody, w której zostały
złowione, NAWET WTEDY GDY STAN ICH WSKAZUJE NA ZNIKOME SZANSE PRZEŻYCIA. W przypadku
trudności z odhaczeniem ryby bez zadania jej cierpień należy odciąć haczyk.
10.Należy opuścić łowisko, jeżeli w jego pobliżu odbywa się tarło jakiegokolwiek gatunku ryb,
odbywają się zawody wędkarskie, na które wydane zostało stosowne zezwolenie lub pobyt wędkarza
utrudnia rybakom prowadzenie odłowów gospodarczych.

11.Wędkarz jest zobowiązany utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie i dbać o czystość
przyległego terenu, w promieniu co najmniej 10 metrów, bez względu na stan jaki zastał przed
rozpoczęciem połowu. Opuszczając łowisko należy pozostawić po sobie ład i porządek. W
przypadku stwierdzenia śmieci na łowisku służby kontrolne będą nakładać kary grzywny.
12.Zabrania się:
– stosowania żywej i martwej ryby jako przynęty przy połowach z lodu,
– usuwania i niszczenia roślinności wodnej i nadbrzeżnej, zanieczyszczenia wody, brzegów oraz
szkodzenia w inny sposób środowisku wodnemu,
– sprzęt wędkarski winien być pod stałym nadzorem właściciela. Pozostawiania sprzętu wędkarskiego
bez osobistego nadzoru traktowane będzie jako sprzęt porzucony ).
13.W PRZYPADKU NARUSZENIA USTAWY O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM I NINIEJSZEGO
REGULAMINU KONTROLUJĄCY MOŻE ODEBRAĆ BEZ ODSZKODOWANIA ZA POKWITOWANIEM:
– ZEZWOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO ODŁOWU RYB.
– ZŁOWIONE RYBY I PRZEDMIOTY SŁUŻĄCE DO ICH ODŁOWU.
14.NA ŁOWISKU OBOWIĄZUJE DOBROWOLNA REJESTRACJA POŁOWU RYB
- drapieżne: sum, szczupak, sandacz, boleń – bezpośrednio po złowieniu
- pozostałe: bezpośrednio po zakończeniu połowu - podać gatunek oraz wagę
15. Szczegółowy Regulamin amatorskich połowów ryb na jeziorze Krzewenckie oraz Młyńskie
dostępny na stronie internetowej www.wedkowaniekoronowo.pl oraz na stronie www.jezioro.com.pl

