
Regulamin 

wędkowania na zbiorniku retencyjnym w Czernikowie 

 

§ 1 

 

Zbiornik retencyjny stanowi własność Gminy Czernikowo. 

§ 2 

 

Opiekę nad nim sprawuje Stowarzyszenie Wędkarsko – Ekologiczne „Złoty Karaś” 

w Czernikowie. 

§ 3 

 

Wędkować mogą wszyscy posiadający zezwolenia wraz z kartami wędkarskimi w okresie 

od 04 maja do 31 października -  przez całą dobę. 

§ 4 

 

Połów ryb odbywać się może z brzegu tylko na dwie wędki. 

§ 5 

 

• 1. Limit dobowy połowu na zbiorniku: karp, amur, jesiotr, lin wynosi 2 szt. 

• 2. Wymiary ochronne: 

• od 35 cm do 55 cm karpia 

• od 50 cm do 99 cm amura 

• od 70 cm jesiotr 

• od 35 cm (od 15 sierpnia) lin 

• „japonka” bez ograniczeń, 

• wzdręga bez ograniczeń, 

• złoty karaś 5 szt. od 25 cm przy limicie dziennym 

Pozostałe gatunki ryb podlegają bezwzględnej czasowej ochronie. 

2. Ustala się również roczny limit połowu karpia, amura, jesiotra, lina łącznie 

na 35 szt. 

3. Wprowadza się obowiązek prowadzenia kart połowu – wpisywanie każdej złowionej ryby 

w ramach limitu zaraz po złowieniu. 

4. Drugie i następne zezwolenie można wykupić dopiero od początku lipca w cenie 800,00 zł. 

5. Ryby wpuszczane z powrotem do zbiornika należy odkazić w miejscu zakucia haczykiem. 

§ 6 

 

W czasie połowu w siatce wędkarza nie może się znajdować więcej ryb niż wymienione  

w § 5 regulaminu. 

§ 7 

 

Za zachowanie czystości na stanowisku odpowiedzialny jest wędkujący. 

§ 8 

 

Wykupione pozwolenie ważne jest w okresie jak w § 3 regulaminu na 1 osobę powyżej 14 lat. 

Na wyżej wymienione pozwolenie wraz z wędkującym może łowić jedno dziecko do lat 14 

bez dodatkowej opłaty w ramach obowiązujących limitów z § 5 regulaminu i w obrębie 

łowiska opiekuna. 

 

 



§ 9 

 

Opłaty za wędkowanie na sezon połowu - 2023: 

1. członek stowarzyszenie - 200 zł. 

2. wędkarz niezrzeszony w stowarzyszeniu - 500 zł. 

3. pozwolenie 1-dniowe (od 000 do 2400 ) - 50 zł. 

4. wakacyjne (Lipiec-Sierpień) - 150 zł. limit dzienny 1 sztuka (karp, amur, jesiotr, lin), 

całkowity limit na Lipiec-Sierpień 15 sztuk 

5. młodzież od 14 do 18 lat – 70 zł. (limit dzienny 1 sztuka(karp, amur, jesiotr, lin), limit 

całkowity 15 sztuk) 

6. 50 % zniżki dla trzech najczęściej kontrolujących łowisko (wpisy z kart połowu) 

§ 10 

 

Limituje się ilość wydanych pozwoleń sezonowych na 100 sztuk i dziennych 10 sztuk. 

§ 11 

 

1. W przypadku złamania przepisów regulaminu nastąpi natychmiastowa utrata pozwolenia 

bez zwrotu kosztów jego zakupu i w okresie następnych do 5-ciu lat wędkujący nie otrzyma 

pozwolenia na wędkowanie. 

2. Nieprowadzenie karty połowu, zagubienie jej będzie traktowane jako złamanie przepisów 

regulaminu. 

3. Zakup pozwolenia na wędkowanie w następnym roku będzie tylko możliwy po zdaniu 

karty połowu do końca roku kalendarzowego po sezonie wędkowania. 

§ 12 

 

Pozwolenie na wędkowanie, kartę połowu oraz złowione ryby należy okazywać na każde 

żądania osób kontrolujących. 

§ 13 

 

1. Kontrolę mogą przeprowadzać osoby posiadające pisemne upoważnienie Wójta Gminy 

Czernikowo i Policja. 

2. Oprócz osób i organów wymienionych w puncie 1 do kontroli uprawnieni są również 

członkowie stowarzyszenie po okazaniu dowodu opłacenia składki za bieżący rok. 

 

§ 14 

 

1. Zabrania się: znakowania stanowisk lub przypisywania sobie stanowisk wędkarskich, 

budowy pomostów i kładek. Na zbiorniku obowiązuje zasada „kto pierwszy- ten lepszy”. 

2. Zabrania się parkowania pojazdów mechanicznych w innych miejscach niż wyznaczone 

dwa parkingi. 

§ 15 

 

W czasie pobytu na łowisku wędkarz może mieć tylko dwie uzbrojone (rozwinięte) wędki. 

§ 16 

 

Do innych szczegółowych zasad połowu nieobjętych  niniejszym regulaminem mają 

zastosowanie przepisy sportowego połowu ryb zawarte w Regulaminie Polskiego Związku 

Wędkarskiego (wymiar ochronny, okres ochronny, gatunki, odległości między stanowiskami). 

 

Czernikowo 26 lutego 2023r. 


