
Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr 247/XXXI/Z/21  

ZO PZW w Białymstoku z dnia 21.12.2021 r. 

REGULAMIN ŁOWISKA 

„MŁYŃSKI STAW” W BOĆKACH  
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Warunkiem korzystania z łowiska „Młyński Staw” jest przyjęcie warunków niniejszego 

Regulaminu. 

 

2. Na terenie łowiska zabrania się: 

- patroszenia ryb 

- zanieczyszczania stawu oraz zaśmiecania terenu łowiska 

- wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg i do wody 

- palenia ognisk 

- kąpieli 

- używania wszelkich środków pływających 

- nęcenia zanęta sypką 

 

3.  Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska są zobowiązane do pozostawienia 

czystości i porządku po sobie (śmieci zabieramy ze sobą). 

 

4. Gospodarz oraz opiekun łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe  

i pozostawione  mienie na łowisku. 

 

II. ZASADY ŁOWIENIA RYB 

1. Wędkujący winien posiadać kartę wędkarską oraz aktualne zezwolenia na amatorski połów 

ryb wędką. 

 

2. Metody połowu i postępowanie na łowisku: 

- dozwolone jest łowienie na jedną wędkę 

- każdy wędkarz zobowiązany jest posiadać podbierak, przyrząd do wyjmowania haczyków 

oraz siatkę do przechowywania ryby 

- ryby należy wyciągać z wody przy pomocy podbieraka i przechowywać w siatce w stanie 

żywym 

 

3. Limity połowu ryb w ciągu doby i wymiary ochronne: 

- leszcz, krąp - bez ograniczeń ilości 

- sumik karłowaty - bez ograniczeń ilości  - zakaz wypuszczania do zbiornika 

- karaś srebrzysty - bez ograniczeń ilości 

- lin - 1 sztuka 25 cm 

- karp - 1 sztuka 35 cm 

- szczupak - 1 sztuka  50 cm 

- amur - 1 sztuka 

- sum - 1 sztuka 

- wzdręga (krasnopióra), karaś złoty, jaź – całkowity zakaz zabierania z łowiska  

do odwołania 

- razem – jednorazowo w ciągu doby nie więcej niż 2,5 kg wszystkich ryb, w przypadku 

dużych okazów powyżej 2,5 kg z łowiska zabieramy jedną rybę. 

 



4. Na wszystkie złowione ryby stosuje się okresy ochronne zgodnie z „Zasadami amatorskiego 

połowu ryb obowiązujących w obwodach rybackich i wodach stojących użytkowanych przez 

uprawnionego do rybactwa Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku”. 

 

5. Do kontroli przestrzegania ww. Regulaminu, „Zasad amatorskiego połowu ryb 

obowiązujących w obwodach rybackich i wodach stojących użytkowanych przez 

uprawnionego do rybactwa Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku” i innych 

(Ustawa o Rybactwie Śródlądowym) mają prawo organy do tego uprawnione. 

 

6. Niestosowanie się do Regulaminu oraz wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży  

i niszczenia mienia powodują natychmiastowe powiadomienie organów ścigania i usunięcie  

z łowiska. 

 

 

NINIEJSZY REGULAMIN OBOWIĄZUJE WSZYSTKIE OSOBY WYKONUJĄCE 

AMATORSKI POŁÓW RYB WĘDKĄ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


