REGULAMIN ŁOWISKA „PRZYBOROWIE - GMINA WĄSEWO”
Dysponentem i gospodarzem łowiska Przyborowie - Gmina Wąsewo jest Koło PZW nr 34
w Komorowie. Zbiorniki: „DZIAŁDOWSKA POŁĄCZONA”, „KRUSZYWO”, „PRZY SZOSIE”
ZASADY WĘDKOWANIA
1. Prawo do połowu ryb przysługuje osobom posiadającym kartę wędkarską
/ nie dotyczy to obcokrajowców i młodzieży do 14 roku życia / wniesioną opłatę członkowska
PZW oraz ważną licencję dla tego łowiska.
2. Wędkującego obowiązuje aktualny Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW
oraz dodatkowe ograniczenia w postaci:
a/ zasad wędkowania:
- połów ryb ze sprzętu pływającego / zarejestrowanego i oznakowanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami / dozwolone jest od świtu do zmroku
tj. 1 godz przed wschodem słońca i 1 godz, po zachodzie słońca/ na wszystkich
zbiornikach bez silników spalinowych
- wędkowanie z wysp i wypłaceń dozwolone jest wg zasad jak ze środków
pływających.
b/ podwyższonego wymiaru ochronnego dla gatunków:
- okoń 20 cm
c/ obniżonego limitu ilościowo/wagowego w połowie wybranych gatunków:
- karp, amur, lin
3 szt. łącznie
- szczupak, sandacz, węgorz, sum, boleń 2 szt. łącznie
- pstrąg tęczowy
3 szt.
Łączna masa złowionych i zabranych ryb innych gatunków nie może przekroczyć
5 kg w ciągu doby.
d/ okresowego zamknięcia łowiska:
- dwa tygodnie po prowadzonym zarybieniu rybami handlowymi.
- w okresie odbywania się zawodów wędkarskich.
Dodatkowe obostrzenia
- zakaz połowu przy użyciu kuszy
- zakaz używania sprzętu pływającego z silnikami spalinowymi
- zakaz zakłócania ciszy
- zakaz budowy pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody Zarządu Koła
- zakaz niszczenia drzew i krzewów
- zakaz zaśmiecania i zanieczyszczania wody oraz gleby,
- zakaz palenia ognisk poza wyznaczonymi miejscami, spożywania alkoholu
i środków odurzających oraz kąpania się.
W przypadku stwierdzenia przez osoby uprawnione /PSRyb, Policja, SSRyb, oraz osoby
uprawnione przez Zarząd/ do kontroli, nieprzestrzegania postanowień niniejszego
regulaminu Zarząd Koła zastrzega sobie prawo odebrania Licencji bez odszkodowania i
odmówienia w przyszłości sprzedaży licencji.
3. Wędkujący nie są zobowiązani do prowadzenia rejestru złowionych ryb.
4. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest wykaz opłat za wędkowanie na łowisku.
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