SZCZEGÓŁOWE ZASADY UPRAWIANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
KUSZĄ NA TERENIE DZIAŁANIA OKRĘGU PZW W GORZOWIE WLKP.

I WSTĘP
Szczegółowe Zasady Uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb kuszą, zwane dalej Regulaminem,
stanowią zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania łowiectwa podwodnego i ochrony
zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich uprawiających
łowiectwo podwodne w wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.,
zarówno obywateli polskich oraz cudzoziemców.
Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego i
stosowne zezwolenie.

II PRAWA UPRAWIAJĄCEGO ŁOWIECTWO PODWODNE
W WODACH PZW OKRĘGU W GORZOWIE WLKP.
1. Prawo do połowu kuszą mają osoby posiadające kartę łowiectwa podwodnego,
przestrzegające zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia.
2. Zasady wydawania kart łowiectwa podwodnego regulują przepisy ustawy z dnia
18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy
czasowo przebywający w Polsce.
4. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.

III OBOWIĄZKI UPRAWIAJĄCEGO ŁOWIECTWO PODWODNE
W WODACH PZW OKRĘGU W GORZOWIE WLKP.
1. W czasie uprawiania łowiectwa podwodnego, łowiący ma obowiązek posiadać: kartę
łowiectwa podwodnego, zezwolenie z rejestrem połowu wydane przez Okręg PZW w
Gorzowie Wlkp. i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.
2. Przy wyborze i zajmowanym miejscu na łowisku pierwszeństwo ma ten łowiący, który
przybył na łowisko wcześniej. Przy zajmowaniu miejsca na łowisku, łowiący powinni

zachować między sobą oraz innymi osobami, a także od ustawionych w wodzie narzędzi
połowowych odległość 75 metrów.
3. Obowiązkiem łowiącego jest opuszczenie łowiska, jeśli mają być rozgrywane na nim
zawody wędkarskie.
4. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody, śnięcia ryb, łowiący ma obowiązek
natychmiast zawiadomić o tym Okręg PZW, policję albo najbliższy organ administracji
publicznej.

IV ZASADY ŁOWIECTWA PODWODNEGO
1. Amatorski połów ryb kuszą uprawia się:
a) wyłącznie w porze dziennej; po upływie godziny od wschodu słońca, nie później
jednak niż na godzinę przed zachodem słońca,
b) kuszą napinaną siłą mięśni, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć
więcej niż trzy ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza
obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe
oddzielenie ostrza od jego trzonu,
c) w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody
pływaka koloru żółtego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak jest
ustawiony na czas połowu przez osobę dokonującą połowu ryb kuszą,
d) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości
zanurzona w wodzie,
e) poza wyznaczonymi kąpieliskami

V ZABRANIA SIĘ
1. W trakcie połowu ryb kuszą zabrania się:
a) połowu ryb łososiowatych i węgorzy,
b) połowu na szlaku żeglownym,
c) połowu w okresie od 16 października do 14 maja,
d) połowu przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania w wodzie

VI OCHRONA RYB
1. Obowiązują następujące dolne i górne wymiary ochronne ryb:


karp do 30 cm i od 70 cm



amur do 30 cm i od 75 cm



lin do 25 cm



okoń do 18 cm i od 40 cm



szczupak do 50 cm i od 90 cm



sandacz do 50 cm i od 90 cm



miętus do 30 cm



sum do 70 cm

2. Pozostałe zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:


sum od 15 maja do 30 czerwca



sandacz od 15 maja do 31 maja

4. Ustala się następujące limity połowowe:
a) w ciągu dnia tj. godzinę po wschodzie i godzinę przed zachodem słońca:


sum – 1 szt.



szczupak, sandacz, karp, miętus, lin (łącznie) – 2 szt.



okoń – 5 szt.



leszcz – 5 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych gatunków nie może
przekroczyć 10 sztuk w ciągu dnia.
b) dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej
w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu dnia
c) limity połowu nie dotyczą krąpia, karasia srebrzystego, tołpygi białej i pstrej
5. Naruszenie wyżej wymienionych zasad będzie stanowiło podstawę do pozbawienia
zezwolenia

bez

odszkodowania

przy

równoczesnym

zastosowaniu

sankcji

wynikających z art. 27a. 27b. 27c. ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia
1985r. z późniejszymi zmianami.

