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zARzĄDzENIE nr ...*.... / 2o2l
Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego

z dnia ?9..Wf#.'k..... zołt r.
w sprawie Regulaminu udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego

do amatorskiego połowu ryb

Na podstawie art. 8e ust. 1 i art. 12 ust.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 1ó kwietnia 2oo4 r.

(Dz.U. z 2o2!, poz. 1098) oraz rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 9 września 7993 r.

w sprawie utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 8ó poz.399\,zarządzamco

następuje:

51

Wprowadzam ,,Regulamin udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego do amatorskiego

połowu ryb'', stanowiący załącznik nr 1do niniejszegozarządzenia.

s2
Traci moc zarządzenie nr 4/2021" dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia

22lutego2021,r.

53

Zarządzenle wchodziw zycie z dniem podpisania.
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REGU LAM l N UDoSTĘPN IAN lA B l EBRZAŃSKI EGo PARKU NARoDoWEGo

Do AMAToRsKlEGo PoŁoWU RYB

WsTĘP

L W Biebrzańskim Parku Narodowym' zwanym dalej Parkiem lub BbPN, miejsca

udostępniane do amatorskiego połowu ryb (wędkowania), sposoby udostępniania oraz

maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu, określają

aktualne Zadania Ochronne (wyciąg zZadań Ochronnych - załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu).

2. Za udostępnianie Parku do wędkowania pobierana jest opłata w formie ,,Licencji

na amatorski połów ryb w Biebrzańskim Parku Narodowym''. Rodzaje licencji:

1) na 1dzień;

2\ na weekend (piątek, sobota, niedziela);

3) na 14 dni;

4) na rok kalendarzowy zbrzeguizłodzi;

5) na rok kalendarzowy zbrzegu;

3. Wędkarze, będący członkami okręgu PZW w Białymstoku mogą łowić z brzegu na

podstawie opłat wniesionych do ww. okręgu za dany rok kalendarzowY.

4. W przypadku chęcipołowu rybzłodziprzezwędkarzy, będących członkamiokręgu PZW

w Białymstoku, zobowiązanlsą oni do wniesienia dodatkowejopłaty narzecz

Biebrzańskiego Parku Narodowego, zgodnie z cennikiem opłat.

5. Ceny licencjizawiera załączniknr 2do niniejszego Regulaminu.

6. Licencja na amatorski połów ryb upowaznia do dojścia najkrótszą drogą pieszą

lub dopłynięcia i przebywania oraz wędkowania na łowisku od świtu do zmierzchu, tzn. od

godziny przedwschodem słońca do godziny pozachodzie słońca oraz połowu ryb zgodnie z

niniejszym Regu laminem.

7. Poszczególne miejsca, udostępnione do amatorskiego połowu ryb mogą być czasowo
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wyłączane (na podstawiezarządzenia dyrektora BbPN), bez zwrotu całej lub częściopłaty,

w szczególnościze względu na:

1) lęgiptaków;

2) okresy godowe łosi (bukowisko) ijeleni (rykowisko);

3) zagrożeniapożarowe;

4) niski lub wysoki stan wód.

8. Parkowanie pojazdów silnikowych na terenie Parku dozwolone jest tylko

na wyznaczonych parkingach i polach namiotowych.

9. Wędkowaniezłodzt lub brzegu dozwolone jestwyłącznie:

1) dwiema wędkami zwykłymi;

2) metodą spinningową;

3) metodą muchową.

10. W Parku obowiązuje zakaz posiadania przy sobie kuszy, zarówno na łodzi, w wodzie, jak i na

brzegu.

11. Sprzęt pływający słuzący do połowu ryb, zwany dalej ,,sprzętem pływającym",

musi być zarejestrowany na podstawie odrębnych przepisów.

t2. Przebywanie w miejscach udostępnionych w BbPN do amatorskiego połowu ryb może być

niebezpieczne dla Życia i zdrowia ludzi. Decyzje dotyczące wejścia na teren Parku,

wędkarze, turyści i inne osoby odwiedzające podejmują samodzielnie w oparciu owłasne

doświadczenie i na własne ryzyko.

Dyrekcja BbPN nie ponosizadnejodpowiedzialności zaŻycie izdrowie osób zmierzających

na łowisko idokonujących amatorskiego połowu ryb.

PRAWA WĘDKUJĄCEGo W WoDAcH PARKU

13. Prawo do węd kowa nia w wodach Biebrza ńskiego Parku Na rodowego mają wszystkie osoby

posiadające kartę wędkarską, które wykupiły licencję na amatorski połów ryb w Parku oraz

członkowie okręgu PZW Białystok, na podstawie odrębnego porozumienia z PZW okręg

Białystok i przestrzegajązasad ujętych w niniejszym Regulaminie.

L4. z obowiązku wykupienia licencji zwolnione są osoby, które w danym roku kalendarzowym

przekrocząwiek 7o lat' W trakcie połowu zobowiązane są one do posiadania przy sobie

dowodu osobistego oraz karty wędkarskiej i okazania ich pracownikom Służby Parku lub

Straży Parku Narodowego.

75. z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat L4,ztym ze mogą one
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uprawiać amatorski połów rybwyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką

kartę oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

1ó. osoby w wieku do lat 14, które nie posiadają karty wędkarskiej, mają prawo wędkować

w ramach własnego łowiska, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką

kartę i odpowiednią licencję na amatorski połów ryb w Parku, pod następującymi

warunkami:

1) W ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swego opiekuna, metodą

spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna

na jedną wędkę'

2) w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swego opiekuna, mają prawo

wędkować dwie osoby,każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm

osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

17. Wędkarz ma prawo do przebywania wyłącznie na udostępnionych do wędkowania

odcinkach rzek, kanałów i starorzeczY, a także do pozostawiania łodzi na cumowisku.

Zakazanejest wpływanie w pas szuwarów i trzcinowisk, a także oddalanie się pieszo w głąb

lądu na odległość większą niż 10 m od linii brzegowej.

oBowlĄzKl WĘDKUJĄCEGo W WoDAcH PARKU

18. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie: kartę wędkarską oraz

aktualną licencję na amatorski połów ryb w Parku, a posiadacze licencji rocznych również

rejestr połowu.

t9. Członkowie PZW okręgu Białystok zobowiązani są posiada ć przy sobie kartę wędkarską,

rejestr połowu, ważnąlegitymację członkowską, potwierdzającąprzynaleŻność do okręgu

PZW w Białymstoku, opłacenie składek członkowskich okręgowych za 2022 rok oraz

zezwolenie na amatorski połów ryb wędką okręgu PZW w Białymstoku.

20. obowiązek posiadania licencji nie dotyczy osób, o których mowa w ust. 14.

21. Wędkarz jest obowiązany przestrzegać przepisów obowiązujących w Parku, zawartych

w ustawie o ochronie przyrody oraz zarządzeniach dyrektora Biebrzańskiego Parku

Narodowego. obowiązuje m.in. zakaz:

1) śmiecenia;

2) biwakowania i parkowania poza miejscami wyznaczonymi;

3) zakłócania ciszy;

4) wypalania roślin oraz palenia ognisk i używania otwartego ognia;
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5) ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi;

6) uzywania łodzi z silnikami spalinowymi i innego sprzętu motorowego z takimi silnikami.

22. Zezwala się na używanie silników elektrycznych do jednostek pływających

na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego

w sprawie sposobów udostępniania obszarów Biebrzańskiego Parku Narodowego w celach

turystycznych i rekreacyjnych.

23. Licencja roczna na amatorski połów ryb zawiera rejestr połowów wędkarskich z rubrykami

jak niżej(rejestr połowu stanowi Załączniknr 6):

1) wędkarz zobowiązany jest po przybyciu na łowisko:

a) przed rozpoczęciem wędkowania - wpisać datę i najbliższą miejscowość;

b) w trakcie łowienia - wpisać gatunek i liczbę sztuk tych ryb, które po złowieniu zostają

wypuszczone do wody;

c) po zakonczeniu łowienia - wpisać gatunek, liczbę i masę sztuk tylko tych ryb, które

zabiera się z łowiska;

d) masę ryb zabieranych z łowiska wpisuje się z dokładnością do o,1 kg i może być ona

wpisana później,tj. po zważeniu ryb (nad wodą lub w domu).

2| jeżeli rejestr zostanie wypełniony przed końcem sezonu, wędkarz powinien

kontynuować jego wypełnianie na wykonanym we własnym zakresie dodatkowym

rejestrze;

3) za zdanie rzetelnie wypełnionego rejestru połowu, nie póŹniej niż do 30 czerwca,

wędkarzowi przysługuje bonifikata w wysokości 10 zł przy zakupie rocznej licencji

na następny rok, zapis ten nie dotyczy członków okręgu PZW w Białymstoku łowiących

na podstawie ust. t7;

4\ zwrócone rejestry połowu ryb słuzą do monitorowania wielkości presji wędkarskiej na

ichtiofaunę poszczególnych odcinków cieków udostępnionych do wędkowania

w granicach Parku oraz formułowania zaleceń i zadań ochronnych.

24. Dokumenty wymienione w punktach 16i L7 niniejszego Regulaminu oraz rejestr połowów

ryb należy okazywać na każde żądanie osób upoważnionych do kontroli, wymienionych
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w ust.43.

25. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać W czystości swoje stanowisko wędkarskie

w promieniu minimum 10 metrów,bezwzględu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem

połowu.

26. w przypadku zauważenia gniazda ptaka, tamy, nory lub zeremia bobrowego wędkarz

obowiązany jest oddalić się od nich na odległość nie mniejszą niz 50 m.

27. obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody

węd ka rskie l u b i n ne i m prezy rekreacyjno-sportowe.

28. organizator zawodów lub imprezy wędkarskiej, musi posiadać pisemne zezwolenie

dyrektora Parku, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,

a po ich zakończeniu jest zobowiązany do złoŻenia w ciągu 7 dni, sprawozdania, którego

wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, pod rygorem nie otrzymania

kolejnego zezwolenia.

29. w przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby,

zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach lub innych niepokojącychzdarzeń,

wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym Straż Parku - tel. óoó 634795lub

pracownika Punktu lnformacji Turystycznej BbPN - tel. o85 738 30 35 lub Policję, tel.IL2.

30. Amatorski połów ryb wędką uprawia się:

1) bez stosowania sztucznego światła do lokalizacji iwabienia ryb;

2) za pomocą wędziska o długości co najmniej 3o cm, z przYmocowaną do niego linką

zakończoną:

a) jednym haczykiem zprzynętą,albo

b) nie więcej niż dwoma haczykami, kaŻdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub

jego stadia rozwojowego, przY czym każdy haczyk moze mieć nie więcej niz dwa

ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła

o średnicy 30 mm, albo

c) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki, przY czym haczyki

mogą mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób,

aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

31. Amatorski połów ryb wędką spod lodu uprawia się za pomocą wędziska o długości

co najmniej 30 cm, zprzYmocowaną do niego linką zakończoną:
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1) jednym haczykiem z przynętą, przY czym haczyk nie moze mieć więce j niż trzy ostrza,

rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm,

albo

2) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przY czYm kaŻdy haczyk

może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione W taki sposób,

aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

32. Zimąspod lodu wolno łowić tylko jedną wędką.

33. Wędkarz zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów

od innych wędkujących:

1) łowiąc zbrzegu co najmniej 1-0 m;

2) międzyłodziamico najmniej25 m.

34. Jako przynęty (zanęty) mogą być stosowane przynęty (zanęty) naturalne zwierzęce

i roślinne oraz przYnęty sztuczne.

35. Zabrania się stosować jako przynęt (zanęt) zwierząt i roślin chronionychoraz ikry rybiej.

3ó. Niet]uzwulutry jest połów ryb clrrolrir:tryclr, wyttrierrionyclr w Rozporządzeniu Ministra

Środowiska z dnia 1"ó grudnia 201'6 r. w sprawie ochrony gatunkowe j zwierząt (Dz.U. poz.

2183), rybwyłączonych z wędkowania na podstawie zadań ochronnych (m.in. zakaz połowu

suma i sandacza) lub zarządzeń dyrektora Parku oraz ryb poniżej wymiaru ochronnego

iw okresie ochronnym.

37. obowi ązującew Biebrzańskim Parku Narodowym wymiary ochronne, okresy ochronne ryb

oraz limity liczbowe ryb możliwych do zabrania z łowisk w ciągu doby (liczonej

od świtu do zmierzchu), przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

38. Dopuszczasię zabranie z łowisk ryb innych gatunków, dla których nie określono limitów

liczbowych w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.

39. Limity nie dotyczą karpia, amura białego, krąpia i karasia srebrzystego. Należy jednak

te gatunkiwpisać również do rejestru połowu.

40. Raków pręgowanych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek

amurski, sumik karłowaty i babka rzeczna po złowieniu nie wolno wypuszczać ani

do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód na terenie Parku, ani z nimi

połączonych trwale lub okresowo' Nalezy jednak te gatunki wpisać równiez do rejestru

połowu.

4I. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

l-) sprzedawać złowionych ryb;
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2) rozdawaćzłowionych ryb na terenie łowiska;

3) wędkowaćz mostów;

4) łowić metodą,,na szarpaka'';

5) łowić metodą,,trollingu'' (ciągnięcia przynęty za łodzią);

6) budować pomostóW i stanowisk wędkarskich;

7) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania i opuszczeniem

łowiska.

42. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem liczbowym, nalezy przechowywać

wyłącznie w wodzie, w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych

obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przezsiebie ryby z tym, ze

zabrania się przechowywania żywych ryb dłuŻej niż 24 godziny.

43. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie,

z ostroznością wypuszczone do wody nawet, gdy są martwe lub gdy ich stan wskazuje na

n iewiel kie sza nse przeży cia.

44. JeŻeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada

w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

KoNTRoLA l oDPoWlEDzlALNoŚĆ węoruJĄcYcH WWoDAcH PARKU

45. osoba przebywająca na obszarze wodnym obowiązana jest do zachowania należytej

staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób,

aw szczególności:

t) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia, a w tym

ze sposobami udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego w celach

turystycznych, przestrzegania regulaminów pól namiotowych oraz zasad

bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych i ich przestrzegania;

2) stosowania się do znaków nakazu izakazu;

3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności

oraz aktual nych warunków atmosferycznych;

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego

technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użYcia:

5) bezzwłocznego informowania odpowiednich słuzb ratowniczych, W tym Straż Parku

lub Służbę Parku Narodowego, o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby

oraz innych zdarzeniach nadzwyczajnych, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
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osób.

4ó' Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonejprzez:

1) pracowników Straży Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz upoważnionych przez

dyrektora BbPN pracowników Służby Parku;

2) funkcjonariuszy Policji;

3) funkcjonariuszy Państwowej Strazy Rybackiej;

4) członków Społecznej Straży Rybackiej'

47. Na ządanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek: okazać Wymagane niniejszym

Regulaminem dokumenIy oraz sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.

48. 7a naruszenie chociażby jednego punktu niniejszego Regulaminu przezwędkarza,moŻebyĆ

mu odebrana licencja oraz zastosowane konsekwencje wynikające z ustawy

o ochronie przyrody oraz ustawy o rybactwie śródlądowym.

tNFoRMACJE KoŃcoWE

49. ŻasałJy połclwu ryb w stlefie ltatJglalticzrrej ukreśla Rozporządzeltie Mirristra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania

turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w stref ie nadgranicznej (Dz. U. nr 8O poz.48t\.

50. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące

przepisy prawne' a w szczególności:

a. Ustawy z dnia 1ó kwietnia 2oo4 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2o2o r.

poz.47li t378zezm.):

b. Ustawy zdnia 20lipca 2Ot7 r. PrawoWodne (tekst jednolity Dz. U. z2OL8r.poz.2268

zezm.'):

c. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2oo7 r' - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z2oI9 poz' t396

zezm.);

d. Ustawyz dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym (Dz. U'z2oI9 r.poz.2t68|;

e. Ustawy zdnia 18 sierpnia 2ot'J'r.o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach

wodnych (Dz. U. z2OtBr. poz.t482zezm.);

f. Ustawy z dnia 12 kwietnia 2ot8 r' o rejestracjijachtów i innych jednostek pływających

o długości do 24m (Dz.U. z 2o2o r' poz. 1500).

g. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia t2listopada 2ooIr. w sprawie

połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w

wodzie (Dz. U. z2OI8r.poz.2003);

I



Załączniknr 1 do zarządzenia n3I. n X
Dyre kto ra B i e b rza ń s k i egi!3liil 

l8i"'Tf, :*"'ffi 
1".*,.:';#::i:'j;iiHlf ,3r:'J;m[,;i;

h. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1ó grudnia 201'6 r. w sprawie ochrony

gatu n kowej zwierząt ( Dz' U. z 201"6 r. poz. 2183) ;

i. Zarządzeń i regulaminów dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego.

D
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Załączniknr I
do Regulaminu udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego

do amatorskiego połowu ryb

€
Biebrzański
Park Narodowy
7, /żo;te o /,ałłri i /pąź;

Miejsca udostępniane w Biebrzańskim Parku Narodowym do amatorskiego połowu ryb
(sporządzone na podstawie zadań ochronnych BbPN na lata 2027 - 2023)

Dyrektor

Biebrza ńskiego Parku Narodowego

Lp. Miejsce udostępniane 5posoby udostępniania

Maksymalna liczba
osób mogących

przebywać
jednocześnie

w danym mieiscu

7

Rzeka Biebrza w miejscach
od północnej granicy Parku
do mostu kolejowego w
Osowcu wrazze
starorzeczami.

Cały rok złodzi i brzegu.
Zakazwstępu ipołowu
na starorze czach od O1.OZ do t5.O7

750

2
Rzeka Biebrza w miejscach
od ujścia rzekiWissy do
rzekiNarwi.

Cały rok złodzi iprawego brzegu.
Zakazwstępu ipołowu
na starorzeczachod 01.02 do 1,5.07 380

3

Rzeka Jegrzniatylko z
prawego brzegu w miejscach
od północnych granic Parku
do mostu w Ciszewie.

Cały rok złodzi iz prawego brzegu.
Zakazwstępu ipołowu
na starorzeczach od 01.02 do 75.07 30

4

Kanał Rudzki z prawego
brzegu miejsca od mostu
kolejowego w Osowcu na
odcinku dłueości500 m.

Cały rok z prawego brzegu.
50

5
Rzeka Sidra w miejscach od
Kolonii Kropiwna do rzeki
Biebrzy.

Cały rok złodzi i brzegu. Zakaz
wstępu i połowu na starorzeczach
odO1..O2do !5.O7 50

6

Rzeka Brzozówka w
miejscach od Kolonii
Karpowicze do rzeki
Biebrzy.

Cały rok złodzi i brzegu.
Zakazwstępu ipołowu na
starorzecza od 01.02 do 15.07 50

7
Rzeka Wissa w miejscach od
KoloniiŁoje Awissa do rzeki
Biebrzy.

Cały rok złodzi ibrzegu. Zakaz
wstępu i połowu na starorzecza od
O1.Ozdo t5.O7. 50

DY





Załączniknr 2

do Regulaminu udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego

do amatorskiego połowu ryb

Biebrzański
Park Narodowy
p to<"e o /d7aa ; /u,/2,

cENN l K LlcENCJ ! WĘDKARSK!cH

L Ceny licencji na amatorski połów ryb w BbPN (wraz z podatkiem VAT):

a. licencja na rok, na połowy rybzłodzi ibrzegu - I8ozł
b. licencja na rok, na połowy rYbzbrzegu- 1'60zł

c. licencja nat4dni, na połowy rybzłodzi ibrzegu - 75zł

d. licencja weekendowa na połowy rybzłodzii brzegu - 4ozł

e. licencja na 1 dzień, na połowy rybzłodzi i brzegu - 18 zł

f. opłata za połów rybzłodzil- 4ozł

2. Za połów jednodniowy, weekendowY oraz 14 dniowy można wnieść opłatę przekazem

pocztowym na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, I?-IL) Goniądz

lub przelewem bankowym (adres jw.) na nr konta: Bank Gospodarstwa Krajowego oddział

w Białymstoku ].0 1130 1059 oo77 3397 26200006. W obu przypadkach nalezy mieć przy

sobie dowód wpłaty (wraz z kartą wędkarską) i okazać na żądanie Straży Biebrzańskiego

Parku Narodowego oraz upoważnionYch przez dyrektora BbPN pracowników Słuzby

Parku. W tytule przelewu lub przekazu należy podać:

a. imię i nazwisko wędkującego;

b. dopisek: ,,opłata za połów ryb w dniu/dniach

3. Wszystkie licencje wędkarskie mozna zakupić drogą elektroniczną W systemie

biebrza.eparki.pl.

4. Bonifikata za zwrot wypełnionego rejestru połowu z poprzedniego roku, przy zakupie

licencji rocznej do dnia 30 czerwca, wynosi 1o zł (nie dotyczy zakupu w systemie biebrza.

eparki.pl oraz członków okręgu PZW w Białymstoku łowiących na podstawie ust. L7

Regulaminu udostępniania BbPN do amatorskiego połowu ryb).

1 dotyczy wyłącznie członków okręgu PZW w Białymstoku, do nabycia wyłącznie w punkcie lT BbPN
w Osowcu-Twierdzy



Załączniknr 2

do Regu laminu udostępnian ia Biebrzańskiego Parku N arodowego

do amatorskiego połowu ryb

5. Prowizja dla sprzedającego (po zawarciu umowy), wynosi 4zł od sprzedanej licencji.

Dyrektor

Biebrzańskiego Parku Narodowego

DYĘEĘToR
AJAYł,;



Załącznik nr 3

do Regulaminu udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego

do amatorskiego połowu ryb

€
Biebrzański
Park Narodowy
p, frostn o /,r,7r,0 , 1.,/r,

Wzo R zEzw OLEN lA: orga n izowa nie zawodóW Węd ka rskich

Sygn. NE.ótt'...20... Osowiec-Twierdza, dnia .......... 20..... r

zEzw o L E N ! E NR ...... / 20......-W

Pan/i ot rzym u je zezwo l e n i e na zor ganizowa n i e zawod óW

wędkarskich, w dniu 2o..'... r., w godzinach ., na rzece

na odcinku..........

Waru nkiem przeprowadzenia zawodów jest:

1'. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w BbPN dotyczących udostępniania Parku,

w tym posiadanie przez zawodników licencji na amatorski połów ryb.

2. Przekazanie do Strazy Parku (tel. ó0ó 634795), na co najmniej jeden dzień przed

zawodami, informacji o godzinie, w której będzie prowadzone ważenie ryb, aby w tym

wazeniu mógł brać udział przedstawiciel BbPN.

3. Rozgrywanie zawodów,,na żywej rybie''.

4. Zobowiązanie się organizatora do przekazania sprawozdania z zawodów do Dyrekcji

BbPN wterminie 7 dni po zakończeniu zawodów.

Dyrektor

Biebrzańskiego Parku Narodowego

W załączeniu:
-Wzór sprawozdania

Dowiadomości:
- Straż Parku
- ośrodek Wdrazania Działań Ochronnych





Biebrzański
Park Narodowy
ł' tor"a o /,r,oą,, ; /t,ł,

z zaw odów węd ka rs kich zor ganizowa nych przez: .'.'...

Załączniknr 4
do Regulaminu udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego

do amatorskiego połowu ryb

WZOR SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE

wdniu 20. roku na rzece
na odcinku
na podstawie zezwolenia Dyrektora BbPN nr.......... /2O....-W,zdnia ........... ..... roku.

Rodzaj zawodóW: spławikowe, spinningowe, podlodowe, muchowe*)
Organizator
Liczba zawod n i kóW -......................

Zaw ody rozgrywa ne,,na ŻYw ej rybie"
Gatunki wypuszczonych ryb:

*) Ni ep otr zebne skr eśli ć.
**) DoĘczy gatunków, dla których obowiązująwymiary ochronne.

Uwagi

Sprawozdanie należy przesłać do BbPN w terminie 7 dni od zakończenia zawodów.

Organizator:

Dyrektor

Biebrzańskiego Parku Narodowego

7.

2.
3.
4.
5.

Gatunek Liczba ryb

Waga
złowionych
ryb

Wymiar
największej
ryby **)

Waga
największej
ryby **)

Sędzia Główny:





Załącznik nr 5
do Regulaminu udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego

do amatorskiego połowu ryb

B Biebrzański
Park Narodowy./,/! /f','j" o ,arJ'ż I l''/:l

oKREsY ! WYMIARY ocHRoNNE oRAz DoBoWE LIMITY PoŁoWU RYB
oBoWlĄzUJĄcE W WoDAcH BbPN

Dyrektor

Biebrza ńskiego Parku Narodowego

Gatunek Okres
ochronny

Wymiar
ochronny

Dobowy limit
ilościowy Dobowy limit ilościowy

Boleń
od L stycznia

do 30 kwietnia
Do 40 cm tszt.

Łączna l icz ba złowio nych

i zabranych z łowiska ryb

wymienionych gatunków

nie może przekroczyć 10 sztuk

Szczupak
od 1- stycznia

do 30 kwietnia
Do 50 cm do2szt.

Jaź Nie obowiązuje Do 25 cm do 5 szt.

Kleń Nie obowiązuje Do 25 cm do 5 szt.

Lin Nie obowiązuje Do 25 cm do  szt.

Leszcz Nie obowiązuje Do 25 cm do 10 szt.

Węgorz
od 15 czerwca

do 15lipca
Do 50 cm do2szt.

Miętus
od l grudnia

do końca lutego
Do 25 cm Dopuszcza się zabranie

z łowiska ryb innych gatunków

niz wymienione, w ilościach

nieprzekraczających 5 kg

w ciągu doby

Jelec,
Wzdręga
Płoć

Nie obowiązuje Do t5 cm

okoń Nie obowiązuje Do 18 cm

Sum Zakaz połowu

Sandacz Zakazpołowu

DYR

Wiatr





Załączniknr 6

do Regulaminu udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego

do amatorskiego połowu ryb

€
Biebrzański
Park Narodowy
a, fro<ce , /r,vł,, , /r,,/r,

Rejestr połowu ryb W Biebrzańskim PN W roku

Wędkarz zobowlązany jest po przybyciu na łowisko:

o przed rozpoczęciem Wędkowania - Wpisać datę i najbllższąmiejscowość,

. W trakcie łowienia - wpisać gatunek i liczbę sztuk tych ryb, które po złowieniu zostają

wpuszczone do wody,

. po zakończeniu Wędkowania - wpisać gatunek, liczbę i masę sztuk tylko tych ryb,

które zabiera się z łowiska,

. masę ryb zabieranych z łowiska wpisuje się z dokładnością do 0,1 kg i może być ona

wpisana poźniej - tj. po zważeniu ryb (nad wodą lub w domu).

Jeżeli rejestr zostanie wypełniony przed końcem sezonu' należy kontynuować jego

wypełnianie na dodatkowej kartce.

Data
Najbliższa

miejscowość
Gatunek ryby

Liczba sztuk Waga

zabranych z

łowiska w kg
Zabranych

z łowiska

Wypusz-

czonych



Załączniknr 6

do Regulaminu udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego

do amatorskiego połowu ryb

Dyrektor

Biebrzańskiego Parku Narodowego

Data Najb!iższa miejscowość Gatunek ryby

Liczba sztuk
Waga zabranych

z łowlska w ĘZabranych

z łowiska

Wypusz-

czonych

Uwagiwędkarza Uwagi osób kontrolujących:


