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Regulamin wędkowania  

 

1. Wędkowanie dozwolone jest od wschodu do zachodu słońca zgodnie z 

kalendarzem. Zezwala się na połów dwiema wędkami. Szarpak i 

mormyszka dopuszczone są wyłącznie z lodu. 

2. Sezon wędkarski trwa  

a. zimowy:                          od 01.01.2022r. do 09.04.2022r.  

        b.  letni:                                 od  01.04.2022r. do  07.01.2023r.  

c.  z łodzi:                           od 01.05.2022r. do 31.12.2022r.  

d. trolling (za dopłatą)         od 01.05.2022r. do 30.09.2022r. 

e. kusza                               od 16.05.2022r. do 14.10.2022r. 

3. Dzienny limit ilościowy obowiązuje tylko na następujące gatunki:  

węgorz (max. 2 szt.) karp, sandacz, sieja, sum, szczupak – do 5 sztuk 

łącznie.  

4. Zabrania się połowu: okonia do 15 cm, jazia do 30 cm, suma do 80 cm i 

węgorza do 55 cm długości, karpia do 2 kg, połowu metodą „na żywca” z 

lodu oraz węgorza i siei kuszą. Ryby złowione zgodnie z regulaminem 

stają się własnością łowiącego. 

5. Zabrania się stosowania zanęt wędkarskich w jeziorze Woszczelskim  

6. Zabrania się połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od 

rozstawionych w wodzie rybackich narzędzi połowowych.  

7. Zezwolenie upoważnia do połowu ryb w rzekach użytkowanych 

przez Gospodarstwo oraz jeziorach Leśne i Garbas Mały. Do połowu w 

jeziorze Kępno Duże dodatkowo wymagana jest zgoda Komendanta 

Poligonu.  

8. Zezwala się współmałżonkowi i dzieciom (do lat 16) wędkarza na wspólny 

połów (po jednej wędce) w limicie ryb zgodnym z zezwoleniem.  

9. Złowione ryby niewymiarowe lub w okresie ochronnym należy 

bezzwłocznie wypuścić do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na znikome 

szanse przeżycia. W razie trudności należy odciąć haczyk. 

10. Wędkujący musi posiadać zezwolenie przy sobie i okazywać je na każde 

żądanie straży rybackiej, pracowników Gospodarstwa i innych 

upoważnionych organów. W przypadku naruszenia obowiązujących 

przepisów lub niniejszego regulaminu zezwolenie będzie cofnięte bez 

odszkodowania. 

11. Zauważone przypadki kłusownictwa i niszczenia przyrody należy zgłaszać 

Państwowej Straży Rybackiej: tel. – 668872628; 601538554 

 

 
Zezwolenie  jest ważne tylko z kartą wędkarską lub kartą łowiectwa podwodnego.  

 


