Regulamin amatorskiego połowu ryb w wodach obwodu rybackiego Jeziora Chojnica Duża na cieku
bez nazwy uchodzącym do rzeki Wardynka - nr 1

1.
Prawo do uprawiania amatorskiego połowu ryb w wodach przedmiotowego obwodu
rybackiego, mają osoby posiadające zezwolenie uprawnionego do rybactwa (użytkownika rybackiego)
oraz kartę wędkarską. Dokumenty te w czasie wędkowania należy posiadać przy sobie.
W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli: Użytkownika rybackiego i
upoważnionych przez niego osób, funkcjonariuszy Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej oraz
Policji, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Leśnej, Straży Granicznej. Na ich wezwanie wędkarz
zobowiązany jest okazać dokumenty (zezwolenie wędkarskie i karta wędkarska), sprzęt i przynęty
wędkarskie oraz złowione ryby.

2.
Każdy wędkarz poławiający ryby w wodach ww. obwodu rybackiego zobowiązany jest
przestrzegać wszystkich zasad niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, dotyczących rybactwa i dziedzin pokrewnych.
Naruszenie niniejszego Regulaminu pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie
śródlądowym oraz możliwość odebrania zezwolenia, a także wyproszenia z łowiska.
3.
Dozwolone jest jednoczesne stosowanie tylko jednej metody połowu, w tym: spinning – 1
wędka; spławik i gruntówka – 2 wędki, muchówka – 1 wędka.

4.
Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich wymiarach i okresach oraz miejscach
ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych
lub miejscach wskazanych przez Użytkownika rybackiego, a także powyżej limitów ilościowych –
wskazanych przez Użytkownika rybackiego.
Ustala się wymiary ochronne ryb:

Okoń do 20 cm
Lin do 30 cm
Sandacz, Szczupak, Węgorz do 50 cm
Leszcz do 40 cm
Ustala się okresy ochronne ryb:

Szczupak – od 1 marca do 30 kwietnia
Okoń – od 1 marca do 30 kwietnia
Leszcz – od 15 kwietnia do 15 maja
Ustala się dobowe limity ilościowe ryb:
Szczupak, Sandacz - łączne 3 szt.
Sum, Sieja, Leszcz, Lin, Okoń – 5 szt.
Inne gatunki – łącznie 5 kg
5.

Ponadto zabrania się:

- łowić ryby za pomocą kuszy podwodnej;
- zabierania karpi i amurów;

- rozdawania lub sprzedawania złowionych ryb na terenie łowiska lub poza nim;
- łowić metodą „szarpaka”;
- łowienia ryb z lodu i z łodzi w porze nocnej;
6.

W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.

7.
Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb.
Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

8.
Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu
minimum 10 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
9.
Wędkarz ma obowiązek opuścić łowisko, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe.
Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Użytkownika rybackiego. Na czas zawodów
mogą być wprowadzane odrębne przepisy, ustalone przez Użytkownika rybackiego i organizatora
zawodów.

10.
W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby,
zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast
zawiadomić o tym Użytkownika rybackiego, policję albo najbliższy właściwy organ administracji
publicznej.
11. Dla Jeziora Chojnica Duża mogą być ustanowione odrębne warunki połowu lub odrębny
regulamin.
12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego oraz prawa miejscowego, a w szczególności:
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie o rybactwie śródlądowym
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb
oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz przepisy prawa miejscowego, obowiązującego na obszarze obwodu rybackiego.

