
Zasady obowiązujące na łowisku specjalnym 

,,Oczko” 

WĘDKARZ WCHODZĄC NA ŁOWISKO W RAZIE 

KONTROLI WYRAŻA ZGODĘ NA KONTROLĘ 

TOREB, POJEMNIKÓW, ORAZ SAMOCHODU. 

 

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). 

 

Pełny regulamin łowiska Oczko jest dostępny na 

stronie internetowej Koła Poraj, oraz na tablicach 

informacyjnych na łowisku. 
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