
 
 

 

 

 

 

  

 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr …/07/2020  

z dnia 24 lipca 2020 r. 
 

PROJEKT 

R E G U L A M I N 

ŁOWISKA KARPIOWEGO NO KILL STAWU NR 3 W NOWIŃCU 

WŁAŚCICIEL: PZW OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

ZASADY KORZYSTANIA: 

POJAZDY PARKOWAĆ TYLKO W MIEJSCU DO TEGO PRZEZNACZONYM.  

ZAKAZ JAZDY PO GROBLACH.  

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ JAKIEGOKOLWIEK KONTAKTU Z WODA ZE STAWÓW 1 i 2 

(np.: przygotowywanie zanęty, mycia rąk i sprzętu, pobierania wody itp.) 
 

1. W roku 2020 dopuszcza się wędkowanie tylko w formie zorganizowanej dla zawodów GPO i kół PZW. 

2. Rezerwacja łowiska dla zawodów zorganizowanych jest obowiązkowa i prowadzona przez biuro Okręgu PZW  

w Zielonej Górze, na zasadach określonych w komunikacie na stronie Okręgu. 

3. Zawody mogą być organizowane tylko w weekendy (sobota-niedziela), w porze dziennej, tj. od 7.00 do 16.00. 

(określony czas dotyczy przebywania na terenie łowiska). 

4. Zakazuje się zabierania z łowiska złowionych ryb, stosując zasadę no kill  („złów i wypuść”). 

5. Wszystkich wędkujących zobowiązuje się do posiadania maty oraz odkażacza. 

6. Wędkować można tylko na jedną wędkę. 

7. Zaleca się stosowania haczyków bezzadziorowych. 

8. W przypadku stosowania plecionki, obowiązek stosowania gumy amortyzacyjnej. 

9. Zawody powinny być tak zorganizowane, aby złowioną rybę przechowywać w siatce jak najkrócej, a po zważeniu  

z zachowaniem należytej ostrożności natychmiast wypuścić do wody. Do siatki można wrzucać ryby wyłącznie  

do wagi 2 kg, ryby powyżej tej wagi mają być natychmiast zważone i wypuszczone (do tego samego zbiornika 

wodnego). 

10. Zobowiązuje się wszystkich wędkujących do przestrzegania ogólnych zasad zachowania się nad wodą zgodnie  

z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 

11. W imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze, w roku 2020 opiekunem stawu Nr 3 jest Zespół 

Zagospodarowania Wód biura Okręgu. 

12. Właściciel łowiska Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze nie bierze odpowiedzialności za mienie 

pozostawione na terenie łowiska i parkingu. 

13. W przypadku stwierdzenia łamania zasad wędkowania przez koło PZW określonych w niniejszym regulaminie, koło 

może być pozbawione możliwości kolejnej rezerwacji łowiska.    

 

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI 

ZARZĄD OKRĘGU 

W ZIELONEJ GÓRZE 

Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. 


