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6. 

RYBACKA SPÓŁDZIELNIA „REGALICA” 

W GRYFINIE 

UL. FLISACZA 15A, 74-100 GRYFINO 

NR KONTA: 35 1240 3855 1111 0000 4472 1011 

ZEZWOLENIE OKRESOWE 

NA AMATORSKI POŁÓW RYB WĘDKĄ 

Imię i Nazwisko ........................................................  

Nr karty wędkarskiej ..............................................  

Ważne na dzień/dni ...................................... 20 ...... r. 
(wydane na podstawie art.7 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym - 

Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.) 

Niniejsze zezwolenie uprawnia do 
amatorskiego połowu ryb w dzień oraz w 
nocy na wodach użytkowanych przez 
Rybacką Spółdzielnię ”Regalica” w Gryfinie 
tj. w obwodach rybackich rzeki Odra nr 3 i nr 
4 (od ujścia rzeki Myśli do autostrady A6 
Szczecin-Berlin). ■" ' 

Na wodach użytkowanych przez Rybacką 
Spółdzielnię "Regalica" w Gryfinie zezwala 
się na amatorski połów ryb w nocy bez 
dodatkowych opłat. 

Zezwolenie ważne jest wraz z kartą 
wędkarską (nie dotyczy cudzoziemców) 
oraz ze stosowną opłatą przekaz/przelew) 
na określony dzień/dni. 

Osoba uprawiająca amatorski połów ryb 
zobowiązana jest okazywać zezwolenie 
wraz z kartą wędkarską i dowodem opłaty 
na żądanie organów uprawnionych do 
kontroli. 

W tytule przelewu/przekazu należy umieścić 

następujące dane: 

• imię i nazwisko łowiącego, 

• szczegółowo , określoną datę 

połowu, 
• nr karty wędkarskiej.; 

Dowód opłaty winien również zawierać dane 

adresowe Spółdzielni wraz z nr konta 

bankowego. 

Uprawiając amatorski połów ryb należy 
przestrzegać przepisów: 
❖ ustawy o z dnia 18 kwietnia 1985 r. o 

rybactwie śródlądowym (Dz. U. 2009 Nr 
189, poz. 1471 z późn. zm.); 

❖ rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 
r. w sprawie połowu ryb oraz warunków 
chowu, hodowli i połowu innych 
organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 
Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.); 

❖ ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 
Wodne (Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019 
z późn. zm); 
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:♦ rozporządzenia Wojewody Zachodnio-
pomorskiego z dnia 22 grudnia 1999 r. w 
sprawie ustanowienia obrębów ochronnych; 

:♦ ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 
śródlądowej (Dz.U.2006 Nr 123, poz.857 z 
późn. zm.) oraz innych przepisów 
obowiązujących na wodzie i nad wodą. 

Limit ilościowy złowionych ryb: 
-  Troć wędrowna, węgorz ~ 2 szt. 
- Sum, boleń, sandacz, szczupak ~ 4 szt. 

łącznie, 
- Karp, lin ~ 5 szt. łącznie, 
- Jaź, kleń, leszcz ~ 10 szt. łącznie. 
Limit ilościowy złowionych ryb nie może 
przekroczyć 10 szt. w ciągu doby a łączna ilość 
złowionych innych ryb nie wymienionych 
gatunków nie może przekroczyć 5 kg w ciągu 
doby. : -| 

Okresy ochronne niektórych gatunków ryb: 

  Sandacz ~ 1 marca - 31 maja; 
Szczupak ~ 1 stycznia – 30 kwietnia; 
Sum ~  1 stycznia - 31 maja; 
Węgorz ~ 1 grudnia - 31 marca. 

Wymiary ochronne niektórych gatunków ryb: 

Wzdręga - do 15 cm, 
Jaź, kleń, lin, rozpiór - do 25 cm, 
Miętus, pstrąg - do 30 cm, 
Boleń, troć wędrowna - do 40 cm, 
Sandacz, szczupak - do 45 cm, 
Węgorz - do 50 cm, 
Sum - do 70 cm. 

8. Zabrania się połowu ryb metodą 

tzw. "szarpaka". 

9. Zezwolenie może zostać cofnięte bez 
odszkodowania w razie przekroczenia 
przepisów zawartych w zezwoleniu. 


