
 

Uchwała nr 246/XXXI/Z/21 

 

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku 

z dnia 21 grudnia 2021 roku 

 

 

w  sprawie przyjęcia regulaminu łowiska  „Lesanka” nr 1 i nr 2 w Lesance. 

 

Na podstawie § 47 pkt 10, 15 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Białymstoku uchwala: 

 

§ 1 

 

 

Zatwierdza Regulamin łowisk „Lesanka”  nr 1 i nr 2” w Lesance. 

Treść Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. 

 

 

 

 

Wiceprezes ZO PZW         Prezes ZO PZW 

 

Sławomir Nadolny         Dariusz Dziemianowicz 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr 246/XXXI/Z/21 

ZO PZW w Białymstoku z dnia 21.12.2021 r. 

REGULAMIN ŁOWISKA NR. 1 i NR. 2 w LESANCE 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Warunkiem korzystania z łowiska LESANKA nr. 1 i nr. 2 jest przyjęcie niniejszego REGULAMINU: 

2. Na terenie łowiska zabrania się: 

-  kąpieli 

-  używania wszelkich środków pływających w tym zdalnie sterowanych 

-  zanieczyszczenia i zaśmiecania terenu zbiorników, wody i łowiska 

-  palenia ognisk, grillowania i  biwakowania z rozstawianiem namiotu włącznie (zakaz nie dotyczy 

imprez organizowanych przez opiekuna Łowiska jak i prac gospodarczych przez niego prowadzonych) 

-  patroszenia ryb na terenie łowiska 

-  wjazdu wszelkimi pojazdami poza teren dróg dojazdowych i parkingu 

-  głośnego i niegrzecznego zachowywania się 

-  spożywania alkoholu 

-  niszczenia drzew i krzewów 

-  samowolnego spiętrzania wody i zanieczyszczania rowów odpływowych 

-  niszczenia wszelkiego typu budowli i tablic informacyjnych 

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

czystości i porządku po sobie, śmieci zabieramy ze sobą. 

4.  Koło PZW nr. 52 w Michałowie jako Opiekun  Łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 

losowe i pozostawione na nim mienie. Opiekun Łowiska prowadzi na nim prace gospodarcze takie 

jak: wykaszanie traw, wycinka krzewów i zarośli i inne, po uprzednim zamieszczeniu informacji  

o terminie wykonania ww. prac (min. 24 godziny przed).  W razie wykonywania takich prac lub innych 

czynności (np. Zawody wędkarskie) wędkujący ustępują z terenu Łowiska do czasu ich zakończenia. 

5. Na pisemny wniosek Zarządu Koła, Zarząd Okręgu ma prawo wprowadzić zakaz połowu ryb  

do odwołania  

ZASADY ŁOWIENIA RYB 

 

1. Wędkujący powinien posiadać aktualną kartę wędkarską oraz zezwolenie na amatorski połów ryb 

wędką. 

2. Dozwolone są wszystkie dopuszczalne metody połowu ryb zgodnie z „Zasadami amatorskiego 

połowu ryb obowiązującymi w obwodach rybackich i wodach stojących użytkowanych przez 

uprawnionego do rybactwa Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku”. 

3. Obowiązują dodatkowe limity połowu w ciągu doby - KARP 1 sztuka, górna granica wymiaru 

 – 60 cm. Możemy zabrać 1 sztukę KARPIA w przedziale od 40 cm do 60 cm.  

Obowiązuje: CAŁKOWITY ZAKAZ POŁOWU AMURA, złowiony ma być wypuszczony 

natychmiast bezzwłocznie do wody. Na resztę gatunków co do ilości, wagi itd. stosuje się „Zasady 

amatorskiego połowu ryb obowiązujące w obwodach rybackich i wodach stojących 

użytkowanych przez uprawnionego do rybactwa Polski Związek Wędkarski Okręg  

w Białymstoku” i przepisy wydane przez Zarząd Okręgu PZW w Białymstoku. 

4. 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.  

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. 


