REGULAMIN ŁOWISK KOMERCYJNYCH OBR ĘBU RYBACKIEGO NR 546
(JEZIORA: ŹRÓRDLANE , PODGÓRNE , SOLECKO)

1. Wędkowanie na wodach dzierżawionych przez AKME Sp. z o.o. dozwolone jest po wykupieniu Zezwolenia w: Karczmie Lubiatka w
Lubiatowie, tel. 95/ 762 44 91, 602 31 20 87 i Ośrodku Za Lasem w Gościmiu, tel. 95/ 762 42 84, 501 223 223
2. Do bezpłatnego wędkowania na ww.wodach maja prawo: mieszkańcy zameldowani na stale w miejscowościach: Gościm i Lubiatów, pod
warunkiem uzyskania bezpłatnego zezwolenia i zapoznania się z obowiązującym regulaminem.
3. Wędkarz, który nie posiada w trakcie przeprowadzanej kontroli stosownego pozwolenia na wędkowanie na wodach dzierżawionych, zostanie
mu zarekwirowany sprzet wędkarski. Odzyskanie zarekwirowaniego sprzętu będzie możliwe po opłaceniu całorocznej składki.
4. Z obowiązku posiadania Zezwolenia zwolnione są osoby w wieku do 16 lat, które mog ą wędkować na jedną wędkę pod opieką osoby dorosłej
posiadającej zezwolenie.
5. Zmotoryzowani wędkarze maja bezwzględny obowiązek parkowania na miejscach parkingowych, zaznaczonych na mapie.
6. Dopuszcza się możliwość okresowego zamknięcia poszczególnych jezior ze wzgl ędu na zarybianie, a wykupione zezwolenia na połów
uzyskają stosowną prolongatę w miejscu sprzedaży.
7. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do odhaczania ryb. Ryby z haczyków nale ży uwalniać z zachowaniem należytej ostrożności.
8. Wędkarz przed i po zakończeniu wędkowania winien jest posprzątać stanowisko w promieniu 10 m bez względu na stan jaki zastał przed
rozpoczęciem połowu, pod groźbą odebrania Zezwolenia na połów, bez zwrotu kosztów.
9. Przy zajmowaniu stanowiska do łowienia pierwszeństwo ma osoba, która przybyła wcze śniej. Odległości pomiędzy wędkarzami obowiązują
wg Regulaminu PZW.
10. Zezwala się wędkować dwoma wędkami z brzegu tylko w porze dziennej tj. od kalendarzowej godziny wschodu i do zachodu słońca, na
przynęty naturalne roślinne i zwierzęce.
11. Dopuszcza się wędkowanie nocą z brzegu, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu bezpłatnego zezwolenia na określoną noc. Obowiązuje
całkowity zakaz poruszania się środkami pływającymi, od kalendarzowej godziny zachodu do wschodu słońca.
12. W czasie wędkowania wędki powinny być pod nadzorem wędkującego. Jeśli podczas kontroli wędki nie będą pod nadzorem wędkarza, będą
zarekwirowane.
13. Za dodatkową opłatą można uzyskać zezwolenie na wędkowanie z łodzi w porze dziennej podczas długiego weekendu majowego (płatne 30
zł dziennie - nie krócej ni ż 3 dni) oraz od 01.06. do 30.09. każdego roku. Z opłaty zwolnione są osoby posiadające zezwolenie
wędkarskie na rok wędkowania z łodzi.
14. Łowienie ryb drapie żnych dozwolone jest metodami: spiningową (od 01.05 do 30.09 każdego roku z brzegu), spławikową, gruntową,
muchową.
15. Złowione ryby niewymiarowe muszą być wypuszczane natychmiast, z należytą ostrożnością, z powrotem do wody.
16. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb (z zachowaniem okresów ochr onnych): sum – 80 cm; tro ć jeziorowa - 60 cm; szczupak,
sandacz, węgorz – 55 cm; karp, amur, pstr ąg – 40 cm; lin, leszcz – 30 cm; oko ń – 20 cm. Pozostałe wymiary ochronne wg regulaminu PZW.
17. Ustala się okresy ochronne dla poszczególnych gatunków ryb: s andacz od 30.09 do 31.05 każdego roku; szczupak od 30.09 do 01.05
każdego roku, sum od 01.11 do 30.06 każdego roku, miętus od 01.12 do 29.02 każdego roku, troć jeziorowa od 01.09 do 01.03 każdego roku,
węgorz od 01.06 do 15.07 każdego roku. Pozostałe okresy ochronne wg Regulaminu PZW.
18. Zabrania się zabijania i zabierania z jezior okazów ryb o wadze powyżej 10 kg z wyjątkiem suma.
19. Obowiązują następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby: sum, pstrąg, troć - 1 szt.; karp, lin, węgorz, amur - 2 szt.
łącznie; szczupak, sandacz, miętus - 2 szt łącznie.
20. Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie wymieni onych wyżej w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.
21. Zabrania się kąpieli, pływania i łowienia ryb w obrębach ochronnych i strefie wydzielonej wyznaczonej tablicami informacyjnymi.
22. Zabrania się wycinania drzewostanu i roślinności przybrzeżnej (trzciny itp.), a także budowy pomostów.
23. Wędkarz łowiący ryby na wodach dzierżawionych przez AKME, ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: pracowników Akme,
funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej, funkcjonariuszy Straży Leśnej, członków Społecznej Stra ży
Rybackiej.
24. Podczas łowienia ryb spod lodu obowiązuje regulamin PZW.
25. Wędkarz zobowiązany jest do okazywania osobom kontrolującym: zezwolenie, sprzęt wędkarski, złowione ryby oraz przynęty.
26. Wędkarz, który nie przestrzega postanowie ń niniejszego regulaminu może zostać ukarany odebraniem zezwolenia, bez zwrotu kosztów oraz
konfiskatą całego sprzętu i złowionych ryb.
27. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy z Regulaminu PZW, Ustawy o Rybołówstwie Śródl ądowym i Regulaminy
Nadleśnictwa Międzychód i Karwin.

