
R E G U L A M I N
KORZYSTANIA Z ŁOWISKA „ZBIORNIK ZAPOROWY SŁUP”

Na podstawie § 7 pkt. 6, § 46 pkt. 10 i 15 Statutu PZW uchwala się poniższy Regulamin, który
został opracowany w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego korzystania z łowiska na
zbiorniku Słup. Przebywanie na tym terenie zobowiązuje do stosowania się do ogólnie przyjętych
zasad bezpieczeństwa, a w szczególności do przestrzegania ustaleń niniejszego Regulaminu.

Ze względu na szczególne walory przyrodnicze zbiornika apeluje się do wszystkich użytkowników
o ograniczenie hałasu, zachowanie czystości i porządku w myśl zasady:

„Pozostaw po sobie miejsce, w którym byłe ś w takim stanie, jak chciałby ś je zastać
przyje żdżając tu ponownie”

1. Uprawnionymi do wędkowania są osoby posiadające obowiązujące dokumenty uprawniające
do amatorskiego połowu ryb.

2. Wędkujących obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz
wykazu odstępstw od zasad określonych w RAPR umieszczonym w Regulaminie łowiska oraz
w zezwoleniu na amatorski połów ryb na dany rok kalendarzowy.

3. Wędkowanie na zbiorniku dozwolone jest :
• z brzegu – całą dobę,
• z zarejestrowanych środków pływających w okresie od 01 czerwca do 31 października –

w porze dziennej, od świtu do zmierzchu tj. 1 godzinę przed wschodem słońca i 1 godzinę
po zachodzie słońca wg obowiązującego kalendarza.

4. Wymiary ochronne i limity połowu ryb obowiązujące na zbiorniku:
• okoń do 20 cm, amur do 35 cm, sandacz do 55 cm,
• limit połowu sandacza – 1 szt. na dobę, limit połowu leszcza – do 10 kg na dobę,
      limit połowu okonia – do 3 kg na dobę.
Zasady połowu pozostałych gatunków ryb odbywa się zgodnie z Regulaminem Amatorskiego
Połowu Ryb.

5. Wędkujących obowiązuje prowadzenie Rejestru połowu ryb.

6. Na terenie zbiornika wodnego zabrania się :
• połowu ryb metodą trollingową,
• wodowania łodzi wędkarskich poza miejscem do tego wyznaczonym,
• używania silników spalinowych do napędu wędkarskiego sprzętu pływającego,
• polowania podwodnego,
• zanieczyszczania zbiornika oraz zaśmiecania terenu okalającego zbiornik,
• parkowania samochodów oraz przyczep campingowych poza miejscami do tego wyznaczonymi

(w wypadku braku miejsc postojowych dopuszcza się postój w odległości powyżej 15 m od
linii brzegowej).

7. Organami upoważnionymi do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu są :
Policja, Pa ństwowa Stra ż Rybacka, Społeczna Stra ż Rybacka, Okr ęgowa Stra ż Rybacka,
Straż Leśna oraz słu żby porz ądkowe wyznaczone przez Wójta Gminy M ęcinka.

8. Istnieje możliwość organizowania zawodów wędkarskich na zbiorniku po uprzednim ich
zgłoszeniu i uzyskaniu pisemnej zgody od gospodarza wody – odpowiedniego Koła PZW oraz
Biura ZO PZW w Legnicy w przypadku jednostek organizacyjnych z poza Okręgu PZW
Legnica.

9. Do korzystania z jednostek pływających o napędzie spalinowym uprawnione są następujące
służby : WOPR, Policja, Straż Pożarna i Straże Rybackie.

10. Okręg PZW w Legnicy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie, o czym powiadomi wędkarzy stosownymi ogłoszeniami.

Niniejszy Regulamin zatwierdzono Uchwałą ZO PZW w Legnicy nr 119/2015 z dnia 10.12.2015 r.
Regulamin wchodzi w życie 01.01.2016 r.


