
REGULAMIN 
SPORTOWEGO POŁOWU RYB 

NA ZBIORNIKU WODNYM „D ĘBOWY LAS” W WOŁKOWIANACH 
– „ŁOWISKO KARPIOWE” 

 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Zbiornik wodny „Dębowy Las” w Wołkowianach funkcjonuje jako „Łowisko Karpiowe”. 
2. Regulamin obowiązuje wszystkich wędkujących na zbiorniku wodnym. 
3. Prawo do wędkowania mają osoby posiadające zezwolenie na sportowy połów ryb wraz  

z dowodem wpłaty i dokumentem potwierdzającym tożsamość z fotografią osoby na którą 
wydane jest pozwolenie w okresie od 30 kwietnia do 31 października. 

4. Zezwolenia dwudniowe na sportowy połów ryb udostępniane będą od miesiąca czerwca. 
5. Prawo do samodzielnego wędkowania mają osoby, które ukończyły 18 lat. 
6. Osoby do 18 lat mają prawo wędkować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. 
7. Wędkowanie dozwolone jest od świtu do zmierzchu oraz w porze nocnej. 
8. Organizator zawodów wędkarskich powinien posiadać pisemne zezwolenie Wójta Gminy 

Żmudź. 
9. W miesiącu maju nie organizuje się zawodów wędkarskich. 

 
 

Obowiązki wędkuj ącego na zbiorniku Wołkowiany 
 

1. Zajęcie stanowiska na łowisku. 
2. Przy wyborze i zajęciu stanowiska na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył 

na nie wcześniej. 
3. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy co najmniej 

10 metrów. 
4. Odstępy te mogą być zmniejszone za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko. 
5. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem wędkarza. 
6. Wędkarz obowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu  

10 metrów, bez względu na stan, jaki zastał. 
7. W przypadku prowadzenia zawodów wędkarskich, obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie 

łowiska. 
8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub skutków jej zanieczyszczenia, jak np. 

śnięte ryby, zmiana  koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma 
obowiązek zawiadomić Urząd Gminy Żmudź. 
 
 

Wędkowanie 
 

1. W zbiorniku wodnym w Wołkowianach można wędkować z pomostów wędkarskich oraz  
z linii brzegowej. 

2. Zabrania się łowienia ryb w ustalonych dla nich okresach ochronnych oraz w obrębie 
kąpieliska. 

3. Zabrania się łowienia z urządzeń pływających. 
4. Wędkarz ma obowiązek przestrzegania limitów dobowych połowów ryb. 
5. Ponadto wędkarzowi nie wolno: 

a/ przechowywać i zabierać ryby poniżej ich wymiarów ochronnych, 
b/ sprzedawać złowionych ryb, 
c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska, 
d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 10 m od urządzeń służących do piętrzenia wody, 
e/ posiadać na łowisku rozłożonych więcej niż dwie wędki. 

6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być wypuszczone. 
 
 
 



Ochrona ryb, limit dobowego połowu 
 

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do krańca płetwy ogonowej. 
2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb oraz dobowy limit połowu. 

- karp -  do  30 cm,     limit dobowy   - 3 szt. 
- lin -   do  25 cm     limit dobowy   - 4 szt. 
- jaź -   do  25 cm     limit dobowy   - 5 szt. 
- szczupak -  do  45  cm     limit dobowy   - 3 szt. 
- sum -   do  70 cm     limit dobowy   - 1 szt. 

3. Łączna liczba złowionych ryb nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu dnia. 
4. Złowiony karp o wadze powyżej 5,00 kg winien być wypuszczony do łowiska. 

 
 

Kontrola i odpowiedzialność wędkuj ących. 
 

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: Policję, Straż 
Rybacką, Kontrolerów wyznaczonych przez Wójta Gminy Żmudź. 

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać dokument tożsamości ze zdjęciem 
oraz pozwolenie na sportowy połów ryb wraz z dowodem wpłaty. 

3. Zabrania się: 
               a) parkowania i poruszania się pojazdami po nasypach zbiornika; 
               b) rozkopywania nasypów, rozpalania tam ognisk i zaśmiecania terenu; 
               c) spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym. 

4. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu skutkuje cofnięciem wydanego 
pozwolenia bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, a także odmowy wydania pozwolenia na 
następny sezon. 

5. Wędkarzowi, który nie przestrzega postanowień regulaminu w zakresie wędkowania zostanie  
skonfiskowany sprzęt wędkarski. 

 
 
 
 
 

 

Wójt Gminy Żmudź 

Edyta Niezgoda 


