
Regulamin Łowiska Specjalnego ,,Oczko”.  

Ważny od 01.01.2020 

 

 

Administratorem oraz gospodarzem Łowiska Specjalnego ,,Oczko” jest Zarząd Koła PZW Poraj. 

 

 

 

 

I. Informacje ogólne o łowisku. 
          Łowisko ma charakter licencyjny. Ze względu na specyfikację łowiska (dość płytki, niewielki 

powierzchniowo staw) charakter licencyjny ma za zadanie utrzymanie odpowiedniego rybostanu. 

Ograniczenie ilości wędkujących zostaje zapewnione poprzez wydawanie imiennych, limitowanych 

zezwoleń (licencji) oraz zaostrzenia przepisów Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR). Z 

uwagi na występujący rybostan, łowisko posiada charakter typu mieszanego. Podstawowe gatunki ryb 

występujące w łowisku to: karp, karaś srebrzysty i pospolity, lin, okoń, amur oraz inne). 

 

     II. Zasady obowiązujące na łowisku specjalnym ,,Oczko” 
WĘDKARZ WCHODZĄC NA ŁOWISKO W RAZIE KONTROLI WYRAŻA ZGODĘ NA 

KONTROLĘ TOREB, POJEMNIKÓW, ORAZ SAMOCHODU. 

 

 

1. KAŻDORAZOWE wejście na łowisko celem łowienia ryb, należy wpisać do rejestru (dotyczy także 

wędkowania spod lodu). 

 

2. Zakaz połowu w nocy, ze środków pływających oraz wywózki modelami RC. 

 

Połów ryb w Łowisku jest dozwolony przez osobę posiadającą licencję. Jej wykupienie jest 

jednocześnie zgodą na podporządkowanie się niniejszemu Regulaminowi Łowiska.  

 

 

 

Wprowadza się następujące zmiany w zasadach połowu ryb:  

a) wędkowanie odbywa się tylko z brzegu na jedną wędkę, obowiązuje całkowity zakaz połowów ze 

środków pływających oraz brodzenia.  

b) wędkować wolno tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu (jedną godzinę przed wschodem i 

jedną godzinę po zachodzie słońca – czas podawany dla Warszawy).  

c) wędkowanie metodą spinningową, na żywca i na martwą rybkę jest dozwolone od dnia 1 maja do 31 

grudnia.  

d) obowiązuje całkowity zakaz połowu na kulki proteinowe. 

e) zakaz posiadania w czasie wędkowania ryb, które nie zostały złowione na Łowisku Specjalnym 

,,Oczko” 

 

 

3. Złowione KARPIE, SZCZUPAKI, SANDACZE, LINY, AMURY, LESZCZE, JESIOTRY, 

obowiązkowo zmierzyć i wpisać do rejestru bezpośrednio po złowieniu i wpuszczeniu do siatki (dotyczy 

także łowienia spod lodu). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.   Dzienne limity i wymiary ochronne:  

 

4.1.     KARP              35 cm           górny - 70 cm          2 szt. dziennie           2 szt. tygodniowo.  

4.2.     LIN                  30 cm                                           2 szt. dziennie           2 szt. - tygodniowo. 

4.3.     SZCZUPAK    50 cm                                                                             2 szt. - tygodniowo.  

4.4.     SANDACZ      50 cm           górny - 75 cm                                            2 szt. - tygodniowo. 

4.5.     AMUR             40 cm           górny - 75 cm           2 szt. dziennie          2 szt. tygodniowo.  

4.6.     JESIOTR         70 cm                                                                              1 sztuka tygodniowo.  

4.7      WĘGORZ        60 cm                                  1 sztuka tygodniowo. 

4.8      LESZCZ - 2 sztuki dziennie, (NIE ŁACZY się w z rybami z pkt. od 4.1-4.6) – 4 szt. tygodniowo.  

 

Z puntków 4.1 – 4.7 rocznie (na jedną licencję) można zabrać łącznie 12 sztuk. 

Ilość Leszcza 10 sztuk rocznie (na jedną licencję). 

 

 

LIMIT RYB TYPU PŁOĆ, KARAŚ oraz nie ujęte w punkcie 4 -  5KG ŁĄCZNIE NA DOBĘ 

ZGODNIE Z R.A.P.R.  
Po przekroczeniu w/w limitu 12 sztuk wymienionych gatunków w punktach 4.1 - 4.7 jeżeli chce się 

dalej wędkować należy wykupić nową licencję roczną w pełnej opłacie 250 zł. 

 

5. Ryby przeznaczone do zabrania należy przetrzymywać w siatce. Wykorzystanie limitu dziennego 

kończy łowienie w danym dniu. Wykorzystanie limitu tygodniowego kończy wędkowanie w danym 

tygodniu. Tydzień jest liczony od poniedziałku do niedzieli. 

 

6. Dozwolona ilość wędek – 1 

 

7. Zakaz wymiany ryb znajdujących się w siatce.  

 

8. Przypomina się wędkarzom o utrzymaniu czystości na stanowiskach oraz obowiązku używania 

przyrządów do wyjmowania haczyków.  

 

9. KAŻDY WĘDKARZ MOŻE SKONTROLOWAĆ DRUGIEGO WĘDKARZA ODNOŚNIE 

PRZESTRZEGANIA W/W REGULAMINU. 

 

10. Służby uprawnione do kontroli: Społeczna Straż Rybacka, Państwowa Straż Rybacka, Policja, Straż 

Leśna, Służba Celna. 

 

11. Na żądanie kontrolującego należy okazać rejestr (licencję) do wglądu oraz zawartość siatek, toreb, 

plecaków, i samochodu. 

 

12. Całoroczny zakaz łowienia na wyznaczonych ewentualnych tarliskach. 

 

13. Zakaz zabierania ryb kolorowych (koi .itp). 

 

14. Gatunków (sumik karłowaty, babka bycza, rak pręgowany oraz jazgarz) – po złowieniu zabrania się 

kategorycznie wypuszczania z powrotem do łowiska. Złowione ww. gatunki należy uśmiercić i zabrać z 

łowiska. 

 

15. Zabrania się udostępniania wędek osobom postronnym nie mającym wykupionego rejestru na 

zbiornik „Oczko” za wyjątkiem dzieci do lat 14 pod warunkiem bycia opiekunem prawnym. 

 

16. Kategorycznie zabrania się patroszenia ryb nad wodą w trakcie wędkowania jak i po zakończeniu 

wędkowania, ryby przeznaczone do zabrania mają być w całości aż do momentu opuszczenia zbiornika  

 



17. Sprawy nie ujęte w/w regulaminem reguluje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.  

 

18. Zaleca się ostrożne obchodzenie z rybami, należy jak najdelikatniej usunąć haczyk, w gatunkach: 

węgorz, sandacz, szczupak należy odciąć żyłkę jeśli hak jest zbyt głęboko aby go wyjąć.  

 

19. ZA NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO REGULAMINU WĘDKARZOWI GROZI 

UTRATA REJESTRU ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM, TYM SAMYM ZAKAZ 

WĘDKOWANIA NA ZBIORNIKU KOŁA PORAJ (,,OCZKO”) NA ORES OD ROKU DO LAT 

TRZECH OD DNIA PRZEWINIENIA, PO TYM OKRESIE WĘDKARZ CHCĄC WYKUPIĆ 

REJESTR BĘDZIE MUSIAŁ WNIEŚC PODWÓJNĄ OPŁATĘ NA ZBIORNIK ,,OCZKO” 

 

20. Nie przestrzeganie RAPR może skutkować odpowiedzialnością karną zgodnie z ogólnie panującym 

stanem prawnym.  

 

21. Rejestr należy wypełnić czytelnie zgodnie z zasadami.  

 

 

 

III. Rejestr połowu ryb.  
1. Obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb. 

2. Rejestr jest prowadzony zgodnie z zasadami w nim określonymi.  

3. Rejestr jest wydawany wraz z licencją.  

4. Rejestr podlega zdaniu w punkcie, w którym nastąpiło wykupienie licencji. 

5. W przypadku zagubienia licencji nie ma możliwości wydania duplikatu. 

 

IV. Licencja.  
1. Licencja jest imienna (rejestr) – cena licencji dla kontynuujących z roku poprzedniego 150 zł (opłata   

bez wpisowego). Opłata pełna dla nowo wstępujących 250 zł (dopłata 100 zł jako wpisowe). 

2. Licencja posiada roczny termin ważności (na dany rok) 

3. Licencję można wykupić u Skarbnika Koła PZW Poraj (Sklep Zoologiczno Wędkarski Bocja.) 

4. Po wyczerpaniu limitu ilościowego wędkować można nadal na zasadach no-kill czyli złów i wypuść, 

ewentualnie jest możliwość wykupienia dodatkowej licencji na dany rok w pełnej opłacie 250 zł. 

 

V. Postanowienia końcowe. 
1. Nie stosowanie się do postanowień regulaminu, powoduje cofnięcie licencji bez odszkodowania oraz 

może stanowić podstawę do odmowy jej wydania w przyszłości.  

Decyzję w tej sprawie podejmuje Gospodarz Łowiska - Zarząd Koła PZW Poraj.  

2. Zgodnie z RAPR, wędkarz obowiązany jest do zachowania porządku i czystości na łowisku.  

3. Na łowisku obowiązują okresy ochronne ryb – zgodnie z RAPR. 

4. Wędkarz na łowisku zobowiązany jest do posiadania miarki metalowej .  

5. Wędkarzowi nie wolno sprzedawać, rozdawać, patroszyć i skrobać złowionych ryb na terenie 

Łowiska.  

6. Zezwolenie na przeprowadzenie zawodów wędkarskich wydaje Zarząd Koła PZW Poraj.  

8. Zarząd Koła PZW Poraj jako Gospodarz Łowiska zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia 

Łowiska lub jego części.  

9. Wprowadza się zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi na groble i teren przyległy do zbiornika, za 

wyjątkiem wyznaczonego miejsca do parkowania pojazdów.  

10. Osoba wędkująca na łowisku posiada prawo kontroli prawidłowości połowów innych wędkarzy. 

 

 

 

 

 

 

 


