REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM
W PARKU ŚWIERKLANIECKIM

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb na zbiorniku wodnym
Świerklanieckim, którego właścicielem jest Urząd Gminy w Świerklańcu;

w

Parku

2. Bezpośredni nadzór nad zbiornikiem sprawuje Stowarzyszenie Wędkarskie- „ZYJ”;
3. Regulamin obowiązuje członków Stowarzyszenia Wędkarskiego „ZYJ” oraz osoby
posiadające zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez zarząd stowarzyszenia;
4. Połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Amatorskiego
Połowu Ryb PZW oraz dodatkowych postanowień zarządu Stowarzyszenia
Wędkarskiego;
5.

Obowiązuje wymiar ochronny karpia od 40 cm oraz powyżej 70 cm, pozostałe
wymiary ochronne ryb, zgodnie z regulaminem PZW. Limit dzienny połowu ryb
szlachetnych tzn. karp, szczupak , amur, sandacz, węgorz - wynosi - 2 szt. oraz
lin - 4 szt. Obowiązuje okres ochronny szczupaka od 01.01 do 31.05, sandacza od
01.01 do 31.05, szczupak powyżej 100 cm i sandacz powyżej 90 cm objęty jest
ochroną. Okres ochronny połowu węgorza obowiązuje od 15 czerwca
do 15
lipca, wymiar ochronny 60 cm i dozwolona liczba złapanych węgorzy w siatce
wynosi 2 sztuki.;

6. Decyzją zarządu może być wprowadzony zakaz połów ryb od daty zarybienia akwenu
wodnego przez okres ustalony;
7. Prawo do wędkowania mają wędkarze posiadający Kartę Wędkarską oraz Zezwolenie i
Rejestr złowionych ryb wydane przez Stowarzyszenie Wędkarskie;
8. Po przybyciu na łowisko, wędkarz zobowiązany jest do wpisania w rejestr połowu
aktualnej daty, a po złowieniu ryby szlachetnej jej numer, wymiary i wagę ( każda ryba
w oddzielnej rubryce). Złowione ryby przechowujemy w siatce. W przypadku
stwierdzenia, że ryby znajdują się w torbach, reklamówkach lub w plecakach
kontrolujący ma obowiązek odebrać zezwolenie i ryby;
9. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej, zwolnione są osoby do 14 roku życia oraz
cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce;
10. Podstawą wydania Zezwolenia i Rejestru Połowów Ryb jest wniesienie przez członków
Stowarzyszenia dobrowolnej składki członkowskiej a przez osoby niezrzeszone
wykupienia zezwolenia okresowego. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do
wpłacenia składki członkowskiej do dnia 31 marca danego roku, opóźnienie wpłaty
skutkuję dodatkową dopłatą 20 złotych. Zezwolenie jest ważne od 30 kwietnia do 31
marca
11.Dopuszcza się wędkowanie wyłącznie z przygotowanych stanowisk na linii brzegowej.
Wprowadza się zakaz połowu ryb z pomostu przy Rybaczówce ze względu na zły jego stan
techniczny.
12.Zabrania się:
 wędkowania ze środków pływających (łódek, pontonów);





wędkowania z wyspy;
wędkowania podczas organizowanych zawodów wędkarskich;
wędkowania od masztu w prawo do pierwszego stanowiska i od masztu do
pierwszego stanowiska z lewej strony.

13.Na stawie odbywają się treningi sekcji kajakowej wg
harmonogramu:
 poniedziałek – piątek w godzinach: 1600 - 1800,
 sobota w godzinach: 1000 – 1200 oraz 1600 – 1800,
 niedziela w godzinach: 1000 – 1200,
co może utrudnić wędkowanie w tych godzinach.

II. Opłaty
1. Wysokość dobrowolnej składki członkowskiej ustalonej przez
Walne Zebranie
Stowarzyszenia Wędkarskiego na rok 2016 wynosi nie mniej niż:
 składka podstawowa - 190 zł. + 10 zł.- składka członkowska;
składki ulgowe:
 dla młodzieży szkolnej i studentów studiów dziennych w wieku od 16 roku życia do
24 lat – 90 zł + 10 zł. - składka członkowska
 dla dzieci i młodzieży od lat 14 - 65zł. + 5 zł.

w ramach powyższych zezwoleń, roczny limit złowionych ryb szlachetnych wynosi
20 szt. Za każde następne 5 szt. dopłata wynosi 50 zł.

Przystępujący do stowarzyszenia wędkarz ponosi opłatę jako wpisowe w wysokości
20 zł. Młodzież szkolna wpłaca wpisowe w wysokości 10 zł.

Zniszczona lub zgubiona karta połowów – 50 zł
2. Każdy członek Stowarzyszenia do 70 roku życia, zobowiązany jest do przepracowania na
rzecz stowarzyszenia 12 godzin roboczych. Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić z tych
prac osoby chore i inwalidów. Natomiast osoby, które nie wywiążą się z tego obowiązku
muszą dobrowolnie wpłacić na rzecz Stowarzyszenia 10 zł za każdą nie przepracowaną
godzinę.
III. Postanowienia dodatkowe
1. Wędkarzy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu na terenie zbiornika
wodnego;
2. Zabrania się czyszczenia złowionych ryb w obrębie całego stawu;
3. Każdy wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w
promieniu 5 m bez względu na stan jaki zastał przed wędkowaniem;
4. Zabrania się palenia ognisk w obrębie stawu;
5. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby
upoważnione przez Wójta gminy, Prezesa Stowarzyszenia Wędkarskiego, członków
koleżeńskiej Straży Wędkarskiej oraz przez funkcjonariuszy i strażników
wymienionych w dziale VII Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku
Wędkarskiego oraz wędkarzy wędkujących na zbiorniku (obowiązuje tzw. kontrola
wzajemna);

6. W przypadku stwierdzonego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
upoważniony kontrolujący oraz funkcjonariusz i strażnik może odebrać posiadane
przez wędkarza zezwolenie na amatorski połów ryb.
7.

Rejestry połowu ryb dla członków stowarzyszenia można odebrać u Skarbnika
Stowarzyszenia. Stanowisko wędkarskie na które przybył pierwszy wędkarz, uważa
się za zajęte przez tego wędkarza;

8. Łamanie zasad regulaminu przez członków stowarzyszenia będzie indywidualnie
rozpatrywane przez Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego „ZYJ”, który ma prawo
ukarać członka upomnieniem, czasowym zakazem wędkowania do 3 miesięcy, a w
przypadku rażących naruszeń regulaminu odebraniem zezwolenia i rejestru połowów.
9. Zabrania się połowu i zabierania jesiotra aż do odwołania

Za zgodność
Prezes
Stowarzyszenia Wędkarskiego „ZYJ”

