
Załącznik do uchwały 
Zarządu ON PZW Piłą nr 11/Z/2011 

z dnia 20.06.2011 roku 
 

Zasady funkcjonowania Łowiska 
Ochronnego -  "Połączone" na rzece 

Dobrzyca/Piława  
– łowisko NO KILL 

Regulamin łowiska 

I. Odcinek rzeki Dobrzycy i Piławy objęty statusem Łowiska Ochronnego 
Klubu    Przyjaciół "Połączonych" – Łowisko NO KILL. Łowisko 
„Połączone” użytkowane jest przez Okręg Nadnotecki PZW w Pile, 
patronat nad łowiskiem sprawuje Klub Przyjaciół „Połączonych”. Łowisko 
ma status „łowiska ochronnego” i obejmuje Rzekę Dobrzycę od mostu 
drogowego poniżej drugiego Ośrodka Pstrągowego w Tarnowie do 
połączenia tj. 1,9km, rzekę Piławę od dolnej granicy obrębu 
hodowlanego w Zabrodziu do mostu drogowego Stara Łubianka-Krępsko 
tj. 5.km. 
 

II. Zasady wędkowania na Łowisku Ochronnym „Połączone”. 
1. Na łowisku ochronnym obowiązują przepisy RAPR PZW oraz inne 

szczegółowe przepisy i komunikaty zawarte w niniejszym 
regulaminie oraz obwieszczane na tablicach informacyjnych. 

2. Gospodarzem Łowiska „Połączone” jest Klub Przyjaciół „Połączonych” 
3. Łowisko dostępne do wędkowania metodą muchową i spinningową. 
4. Od 1 września do 31 stycznia zakaz spinningowania. 
5. Od 1 października do 30 czerwca zakaz brodzenia w rzece Piławie 

na odcinku od dolnej granicy Ośrodka w Zabrodziu do połączenia 
z rzeką Dobrzycą. 

6. Do połowu należy używać wyłącznie much i przynęt spinningowych 
wykonanych na haczykach i kotwiczkach bezzadziorowych, 
obowiązkowe jest posiadanie podbieraka. 

7. Do połowu na łowisku „Połączone” uprawnia imienne zezwolenie 
na wędkowanie na Łowisku Ochronnym „Połączone” wystawiana 
przez Okręg Nadnotecki w Pile. 

8. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania pstrąga potokowego i lipienia 
- pozostałe gatunki ryb zgodnie z regulaminem amatorskiego 

połowu ryb. 
9. Zabieranie pozostałych gatunków ryb reguluje regulamin 

amatorskiego połowu ryb. 
 

III. Wszystkie środki pozyskane z dobrowolnych wpłat na ochronę 
i zarybienie będą zagospodarowane na potrzeby łowiska tj. na ochronę 
łowiska i zarybianie. 
 

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na ochronę 
i zarybienie. 



1. Zezwolenie na wędkowanie wystawiane jest po opłaceniu składek na 
ochronę i zarybienie, wg wzoru w załączniku nr 1 do regulaminu. 

2. Zezwolenie na wędkowanie jest numerowane i wystawiane imiennie. 
3. Zezwolenie posiada roczny lub okresowy termin ważności. 
4. Ilość zezwoleń i wysokość dobrowolnych wpłat na ochronę 

i zarybienie na łowisku ochronnym na dany rok ustala Gospodarz 
Łowiska, po uprzedniej akceptacji ZO Nadnoteckiego w Pile. 

5. Informacja o wysokości składek na ochronę i zarybienie podana 
załączniku nr 2. 

6. Ilość zezwoleń jednodniowych ograniczona do 20 szt. dziennie  
 

V. Wędkarz przed rozpoczęciem wędkowania winien wpisać w rejestr datę 
połowu, a następnie każdą złowioną i wypuszczoną rybę gatunków 
objętych zakazem zabierania oraz każdą z pozostałych gatunków 
bezpośrednio po jej uśmierceniu. Po zakończeniu połowu należy rejestr 
połowów zwrócić w punkcie wydawania zezwoleń w Okręgu 
Nadnoteckim, nie zwracanie wypełnionych rejestrów przez wędkarza 
będzie groziło zakazem połowu na łowisku w przyszłości. 
 

VI. Wędkarz przebywający na łowisku zobowiązuje się do bezzwłocznego 
okazania karty wędkarskiej, legitymacji PZW i zezwolenia na połów 
na łowisku ochronnym funkcjonariuszom PSR, Policji, Społecznej Straży 
Rybackiej oraz Straży Leśnej a także pokazać złowione ryby. 
 

VII. Naruszenia regulaminu połowu na łowisku będą skutkować odebraniem 
zezwolenia, wnioskami do sądu koleżeńskiego, mandatami 
wystawianymi przez Policję ,PSR lub Straż Leśną lub skierowaniem 
sprawy do sądu. 

 

VIII. Wędkarz na łowisku musi pozostawić po sobie porządek, a w stosunku 
do kolegów wędkarzy i opiekunów łowiska winien odnosić się 
z szacunkiem. 

 

IX. O każdej nieprawidłowości lub zagrożeniu wędkarz winien powiadomić 
opiekuna łowiska lub władze ZO PZW. 

 

X. W pozostałych kwestiach zasady połowu regulują Zasady amatorskiego 
połowu ryb na wodach górskich. 

 

  
 

                



Zał. Nr  2 

 

Tabela składek na ochronę i zarybienie 
łowiska ochronnego "Połączone" 

Obowiązuje od 2013 roku 

 
  

Okres Rodzaj składki Wysokość składki 

cały sezon Członek Okręgu Nadnoteckiego PZW 120,- 

Członek Klubu Przyjaciół Połączonych 100,- 

Członek Klubu Przyjaciół Połączonych, który w 

2013 r. odpracuje na rzecz łowiska 25 godz. 

50,- 

Członek innego Okręgu PZW 200,- 

Młodzież ucząca się do 24 roku życia 30,- 

Niezrzeszeni i cudzoziemcy 500,- 

Honorowy i Wspierający Członek Klubu 

Przyjaciół Połączonych 

1,- 

Młodzież w wielu do lat 14, pod opieką 

pełnoletniej osoby posiadającej zezwolenie na 

cały sezon 

zwolniony 

z wpłaty 

jeden dzień Członek Okręgu Nadnoteckiego PZW 

Członek Klubu Przyjaciół Połączonych 

15,- 

Członek innego Okręgu PZW 25,- 

Młodzież ucząca się do 24 roku życia 10,- 

Niezrzeszeni i cudzoziemcy 50,- 

 
Opłat należy dokonywać pod podanym adresem konta bankowego: 

Bank Pocztowy S.A. 

Oddział w Pile 

nr. konta: 41 13201351 22259635 20000001 

Opłat można również dokonać osobiście po uprzednim skontaktowaniu się 
z upoważnionymi osobami w Pile oraz w Wałczu: 
 

Wałcz - 696 487 690 oraz 883 630 406 
Piła - 504 261 951 oraz 604 512 693 


