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Regulamin dla zbiorników tzw. „drobnych do 1 ha” zgodnie z wykazem. 

 
1. Przed przystąpieniem do wędkowania z Zezwoleniu – Rejestrze należy wpisać datę, 

nr łowiska (3310/indeks wg wykazu).  

2. Wędkowanie na zbiorniku/ach dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej tj. od świtu do 

zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca wg 

obowiązującego kalendarza). 

3. Na zbiorniku/ach obowiązuje zakaz wędkowania spod lodu.  

4. Złowione ryby, które są limitowane w szt. należy po umieszczeniu w siatce niezwłocznie 

wpisać do rejestru. 

5. Ustala się następujące limity i wymiary ochronne złowionych ryb:  

- karp – 1 szt. dziennie, wymiar ochronny do 35 cm i powyżej 65 cm (włącznie - wymiar 

górny). 

W ciągu roku kalendarzowego limit karpia wynosi do 15 szt. na jednego wędkarza na 

wszystkich zbiornikach ujętych w wykazie „drobnych do 1 ha” (uwzględniając pozostałe 

obowiązujące limity dla tego gatunku zgodnie z Zasadami amatorskiego połowu ryb 

obowiązującymi na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu – 2021 - 

/ze zmianami/). 

- amur – 1 szt. dziennie, wymiar ochronny do 45 cm, 

- leszcz – 2 szt. dziennie, wymiar ochronny do 30 cm, 

- węgorz – do 3 szt. tygodniowo. 

6. Dopuszcza się wędkowanie wyłącznie na 1 wędkę (metoda gruntowo -spławikowa).  

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz: używania środków pływających, kąpieli, palenia ognisk, 

oraz stosowania łódek zanętowych.  

8. Pozostałe warunki połowu ryb niewymienione w nin iejszym regulaminie zgodnie 

z Zasadami amatorskiego połowu ryb obowiązującymi na wodach użytkowanych 

przez Okręg PZW w Wałbrzychu - 2021 oraz Uchwałami zatwierdzonymi przez Zarząd 

Okręgu PZW w Wałbrzychu. 

9. Uchwała oraz powyższy regulamin dla zbiorników tzw.  „drobnych do 1 ha” obowiązuje 

od 1 stycznia 2023 roku do odwołania. 
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