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Zbiornik Świdnica jest łowiskiem ogólnodostępnym dla członków PZW i niezrzeszonych wg. poniżej określonych
zasad:

1.   Warunkiem wędkowania jest posiadanie aktualnych opłat członkowskich PZW lub dla niezrzeszonych
- wniesionych w Okręgu PZW w Zielonej Górze. 

2.   Rezerwacja łowiska dla zawodów zorganizowanych jest obowiązkowa i prowadzona przez biuro 
Okręgu PZW w Zielonej Górze w porozumieniu z Gminą Świdnica.

3.   Wędkarze indywidualni mogą korzystać z łowiska we wszystkie dni tygodnia od świtu do zmierzchu,
jeżeli w tym czasie nie odbywają się zawody zgłoszone do biura Okręgu.

4.    Zakazuje się zabierania z łowiska złowionych ryb, stosując zasadę no kill czyli „złów i wypuść”.
5.    Na terenie łowiska zakazuje się rozbijania namiotów, namiotów bez podłóg, namiotów typu brolly

i parasolów z bokami, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
6.    Zabrania się przechowywania w siatkach złowionych ryb przez wędkujących indywidualnie,

a złowioną rybę z zachowaniem należytej ostrożności należy natychmiast wypuścić do wody.
7.    Podczas zawodów zakazuje się stosowania do przechowywania ryb siatek krótszych niż 2m. Obręcze 

na których zawieszona jest siatka nie mogą mieć boków krótszych niż 40 cm lub ich średnica nie może 
być mniejsza niż 50 cm.  Siatka musi być zanurzona w wodzie nie mniej niż połowę swojej długości.

8.    Zakazuje się wędkowania i nęcenia ze środków pływających również z tzw. „łódek i statków zanętowych”.
9.    Ponadto zobowiązuje się wszystkich wędkujących do przestrzegania ogólnych zasad zachowania

się nad wodą zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
Uwaga! Wędkujących na Zbiorniku Świdnickim zwalnia się z obowiązku wypełniania rejestru połowu ryb.

10.   W imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze opiekunem Zbiornika Świdnica
jest Koło PZW nr 27.  
W przypadku stwierdzenia łamania zasad wędkowania określonych w niniejszym regulaminie
powiadomić uprawnione służby:          

Społeczną Straż Rybacką PZW      – tel.  694 407 518 lub 786 260 017
Państwową Straż Rybacką      – tel.  666 810 302

Policję  – tel.  68 383 31 11 lub 997
lub Straż Leśną      – tel.  696 439 795

Sekcja Świdnica                      -- tel.  781 440 400

NO KILL
ZŁÓW I WYPUŚĆ

Zielona Góra – 01 stycznia 2020 r.

Za ZARZĄD OKRĘGU
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

W ZIELONEJ GÓRZE


