
REGULAMIN POŁOWU RYB NA ŁOWISKU ANTONIEWO w 2014 ROKU

Zasady połowu na łowisku :

1. Zbiornik dopuszczony jest do użytkowania tylko dla posiadaczy ważnego zezwolenia na połów. 
Sprzedaż zezwoleń prowadzi dzierżawca/opiekun łowiska z siedzibą w Skokach przy ulicy 
Sienkiewicza 17. Zakup zezwolenia, jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i 
przestrzegania przedstawionych poniżej zasad korzystania z łowiska. 
Na łowisku mogą przebywać tylko osoby posiadające wykupione zezwolenie. Zezwolenie należy 
posiadać przy sobie podczas połowu i przebywaniu na łowisku.

2. W ramach zezwolenia dozwolone jest łowienie na dwie wędki z brzegu i z pomostów. 
Wprowadzony zostaje całkowity zakaz korzystania ze środków pływających. Połów ryb możliwy 
jest od świtu do zmroku zgodnie z kalendarzem.

3. W ramach wykupionej zezwolenia, w ciągu doby można zabrać ryby z gatunków: 
- płoć bez ograniczeń
- karaś srebrzysty limit ilościowy do 5kg
- karaś złoty od 15cm. 5 szt. 
- karp 1 szt. wymiar ochronny dolny 40 cm. Górny 50 cm ( Uwaga!!! Dolny i górny wymiar 
ochronny)
- lin – od 25 do 35 cm – 2szt. ( Uwaga!!! Dolny i górny wymiar ochronny)
- szczupak – całkowity zakaz zabierania złowionych ryb
- sandacz, okoń – całkowity zakaz zabierania złowionych ryb
- amur – całkowity zakaz zabierania złowionych ryb.

Wszystkie ryby nie przeznaczone do zabrania, należy bezzwłocznie wypuścić zaraz po złowieniu.

4. Ryby przeznaczone do zabrania należy przechowywać w siatkach materiałowych (z obręczami ).

5. Dzierżawca zastrzega sobie prawo zmiany limitów i wymiarów ochronnych. Związane jest to z 
prawidłową gospodarką rybacką w zbiorniku.

6. Dzierżawca zastrzega sobie prawo wyłączenia łowiska z wędkowania podczas organizowania 
różnego rodzaju imprez takich jak np. zawody wędkarskie.

W takim przypadku w miarę możliwości postara się powiadomić wszystkich użytkowników o 
zaistniałym fakcie z tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Na całym zbiorniku obowiązuje zakaz rozpalania ognisk, spożywania alkoholi 
wysokoprocentowych, zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika, wyrzucania niedopałków 
papierosów na brzeg lub do wody, wycinania drzew , łamania gałęzi, parkowania samochodów poza 
miejscami wyznaczonymi w obrębie łowiska, wyrzucania węgli z grillów, głośnego zachowania. Za 
stan techniczny pomostu i porządek w obrębie danego pomostu odpowiedzialne są osoby 
przypisane do danego pomostu. Dzierżawca zastrzega sobie prawo do rozbiórki pomostów 
zaniedbywanych i zniszczonych. W przypadku rażącego i notorycznego zaniedbywania porządku w 
obrębie danego pomostu dzierżawca zadba o niego we własnym zakresie, przysługuje mu jednak 
prawo podniesienia opłaty za wędkowanie w roku następnym w stosunku do wędkarzy 



przypisanych do danego pomostu.

8 .Złamanie powyższych zasad oraz jakiekolwiek zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi 
normami, powoduje utratę zezwolenia bez zwrotu kosztów a także możliwości odmówienie 
sprzedaży zezwolenia w przyszłości.. Na całym akwenie obowiązuje zakaz kąpieli i pływania 
sprzętem wodnym poza osobami do tego uprawnionymi. Dzierżawca/opiekun łowiska jak i osoby 
przez niego wyznaczone mają prawo kontroli zachowania zasad i rozstrzygania w kwestiach 
spornych w nich nie wymienionych.

UWAGA!!!! Wykupując zezwolenie wyrażasz zgodę na dokonywanie przez opiekuna łowiska, lub 
osób przez niego wyznaczonych kontroli środka transportu i rzeczy osobistych w przypadku 
podejrzenia o zabranie ryb ponadlimitowych lub innego niewłaściwego zachowania. Dzierżawca 
zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.


