
Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 8/2015 

Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego 
z dnia 22 lutego 2015r. , 

zmieniony Uchwałą Nr 6/2018 WZ KTW 
z dnia 18 lutego 2018 r. 

Rozdział IV pkt. 3 i 6. 
 

REGULAMIN 
AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 

KRASNOBRODZKIEGO TOWARZYSTWA WĘDKARSKIEGO 
I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb wędką w zbiorniku będącym pod opieką 
i zagospodarowanym przez Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie. 

2. Regulamin obowiązuje członków Towarzystwa oraz osoby korzystające z okresowych uprawnień  
na wędkowanie. 

3. Podczas wędkowania każdy członek Towarzystwa ma obowiązek posiadać przy sobie kartę 
wędkarską, legitymację członkowską i rejestr połowów ryb. 

4. Osoba nie będąca członkiem Towarzystwa musi posiadać przy sobie kartę wędkarską oraz 
aktualne dokumenty, z których wynika, że jest uprawniona do wędkowania. 

5. Wszyscy członkowie i osoby korzystające z uprawnień do wędkowania mogą wędkować na 
zbiorniku - zalew wypoczynkowy od godziny 4.00 do 22.00. 

 
II. Uprawnienia młodzieży 

1. Za młodzież uważa się osoby w wieku do lat 18. 
2. Posiadacz licencji młodzieżowej może wędkować na jedną wędkę. 
3. Posiadaczowi licencji młodzieżowej przysługuje oddzielne łowisko oraz limit połowu przysługujący 

wędkarzom dorosłym. 
 
III. Zasady połowu ryb 

1. Ustala się minimalną odległość przy wędkowaniu: 
a/ pod lodem - 10 m 
b/ przy wędkowaniu z brzegu - 15 m 
c/ przy wędkowaniu metodą spinningową - 50 m 
d) za zgodą wędkarza, który zajął wcześniej stanowisko odległości te mogą być zmniejszone. 

2. Żywe ryby należy przechowywać w sadzach lub siatkach z tym, że nie wolno: 
- przechowywać złowionych ryb bez odnotowania ich w rejestrze połowów, 
- dokonywać wymiany ryby nowo złowionej na przetrzymywaną w siatce 
 - przetrzymywać ryby w siatce wspólnie z innym wędkarzem. 

3. Ryby złowione pod lodem należy natychmiast zabić. 
4. W przypadku złowienia ryby niewymiarowej lub znajdującej się pod ochroną należy natychmiast 

wypuścić ją do wody, nawet wówczas, gdy istnieje konieczność ucięcia przyponu lub stan ryby 
wskazuje, że ma ona niewielkie szanse przeżycia. 

5. Zabrania się wędkarzom : 
a/wędkowania na zbiorniku wodnym  - zalew wypoczynkowy w godzinach nocnych tj. od 22.00 do 
4.00. 
b/ wędkowania z budowli wodnych takich jak: mola spacerowe oraz teren plaży w sezonie 
turystycznym w godz. 8.00-1.800. 
c/ wędkowania z terenu wyspy, na której zlokalizowane są baseny i urządzenia rekreacyjne. 
d/ wędkowania za pomocą sprzętu pływającego na zbiorniku wodnym będącym pod opieką 
Towarzystwa od zmierzchu do świtu. 
e/ łowienia ryb kuszą. 





Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych gatunków w podpunktach od a do d 
nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu miesiąca, przy 2 szt. w ciągu dnia /w tym jeden jesiotr lub sum/. 
Dla zagorzałych wędkarzy istnieje możliwość dołowienia innych gatunków ryb,  w ilościach 
wymienionych w podpunktach od e do g. Przy czym w podpunktach od e do g, łączny limit w ciągu 
dnia wynosi 7 szt. 

7. Nie limituje się ilości złowionych ryb pozostałych, nie wymienionych gatunków. 
 
V. Ustalenia inne 

1. W przypadku zauważenia skutków zanieczyszczenia wody, jak śnięte ryby, zmiana koloru wody, 
jak również uszkodzeń grobli, wędkarz powinien bezzwłocznie zawiadomić Zarząd Towarzystwa. 

2. Przed rozpoczęciem wędkowania i po jego zakończeniu wędkarz powinien oczyścić stanowisko, 
a także nie niszczyć krzewów, umocnień brzegowych oraz nie zaśmiecać łowiska. 

3. Wędkarz  powinien zachowywać się na łowisku zgodnie z zasadami etyki wędkarskiej, być 
uprzejmym i życzliwym w stosunku do innych kolegów, a także opiekować się wędkarzami 
młodocianymi. 

 
VI. Kontrola i odpowiedzialność wędkarzy 

1. Do kontroli wędkujących upoważniony jest każdy pełnoletni członek towarzystwa lub wędkarz 
korzystający z uprawnień na wędkowanie. Stwierdzone wykroczenie regulaminowe należy zgłosić 
na piśmie do Zarządu Towarzystwa. 

2. Dokumenty uprawniające do wędkowania, sprzęt wędkarski, przynęty i złowione ryby wędkarz 
zobowiązany jest okazać na żądanie osoby kontrolującej. 

3. Osoba kontrolowana ma obowiązek udostępnić inne przedmioty, w których mogą być 
przechowywane złowione ryby tj. torby, plecaki itp. W przypadku odmowy udostępnienia do 
kontroli tych przedmiotów, osobie kontrolowanej zostanie przedstawiony zarzut łamania 
przepisów regulaminowych i zostanie skierowany wniosek o wszczęcie procedury karanej przed 
Sądem Koleżeńskim. 

4. Wędkarzom naruszającym regulamin osoba kontrolująca może odebrać pozwolenie na 
wędkowanie w celu zwrócenia Zarządowi Towarzystwa. 

5. Członkowie Towarzystwa powinni udzielać pomocy osobom kontrolującym w zwalczaniu 
kłusownictwa. 

6. Za naruszenie niniejszego Regulaminu członkowie Towarzystwa oraz wędkarze korzystający z 
uprawnień do wędkowanie ponoszą odpowiedzialność przed Sądem Koleżeńskim i Zarządem 
Towarzystwa. 

7. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 
a/ upomnienie, 
b/ nagana, 
c/ kara pieniężna, 
d/zawieszenie licencji /pozwolenia/ na wędkowanie, 
e/wykluczenie z Towarzystwa 
 
VII. Ustalenia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy: 
a/  Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz.    145), 
b/  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) 
c/ Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym ( Dz. U. 2009 Nr 189 poz. 1471) - tekst 
jednolity 
d/  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 2001 Nr 79 poz. 855) z 
późniejszymi  zmianami. 
e/  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627) 
f/  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 września 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt ( Dz. U. 2014 poz.   1348). 



2. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb został przyjęty uchwałą nr 8/2015 Walnego Zgromadzenia 
Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego w dniu 22 lutego 2015r. 

3. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb dla Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego wchodzi 
w życie z dniem 22 lutego 2015 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015r. 
 

 
załącznik nr1 

do Uchwały nr 1 Zarządu Towarzystwa 
z dnia 13 stycznia 2020 roku 

w sprawie ustalenia zasad uprawniających 
do ewentualnego wędkowania 

za dokonane dobrowolne wpłaty na zarybienia wód KTW. 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOBROWOLNYCH WPŁAT NA ZARYBIENIA 
UPRAWNIAJĄCYCH DO EWENTUALNEGO WĘDKOWANIA NA WODACH KRASNOBRODZKIEGO 

TOWARZYSTWA WĘDKARSKIEGO 
 

Osoby dokonujące dobrowolnych wpłat na zarybiania wód Krasnobrodzkiego Towarzystwa 
Wędkarskiego na tej podstawie  mogą ewentualnie uprawiać amatorski połów ryb na wodach 
będących pod opieką Towarzystwa. Warunkiem korzystania z tych uprawnień jest posiadanie przy 
sobie karty wędkarskiej oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie dobrowolnej wpłaty na 
zarybienia, której minimalna kwota wynosi: 

 
-  50 zł uprawnia do wędkowania przez jeden dzień kalendarzowy. 
- 100 zł uprawnia do wędkowania przez trzy dni kalendarzowe,  liczone po kolei. 
- 150 zł uprawnia do wędkowania przez siedem dni kalendarzowych, liczonych po kolei. 
 

Czas wędkowania w pierwszym dniu kalendarzowym  liczony jest od godziny, w której 
dokonano wpłaty i trwa do godz. 22.00, natomiast osoby dokonujące wyższych dobrowolnych 
wpłat na zarybienia są uprawnione do wędkowania w kolejnych dniach w godzinach 4.00 do 22.00 
(z wyłączeniem godzin nocnych). Zasady te wprowadzono na podstawie Uchwały Nr 1/2020 z dnia 
13 stycznia 2020 r. Zarządu Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego, aby umożliwić uprawianie 
wędkarstwa osobom nie zrzeszonym w Krasnobrodzkim Towarzystwie Wędkarskim, a jedynie 
przebywającym na wypoczynku w Krasnobrodzie i okolicach.  

Wszystkich wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Krasnobrodzkiego 
Towarzystwa Wędkarskiego zatwierdzony Uchwałą Nr 8/2015 z dnia 22 lutego 2015 r., (z późn. zm.), 
który osoba powinna otrzymać wraz z pokwitowaniem wpłaty. 
 

Uzyskane środki finansowe z dobrowolnych wpłat zostają przeznaczone na zakup materiału 
zarybieniowego podczas zarybień każdego roku. 
 




