REGULAMIN AMATORSKIEGO
POŁOWU RYB STOWARZYSZENIA
KOŁA WĘDKARSKIEGO „KARAŚ"
NA TERENIE R.O.D. KOMORÓW
PRAWA WĘDKUJĄCEGO
1. Każdy wędkarz posiadający kartę wędkarską, zrzeszony w amatorskim Kole Wędkarskim
„KARAŚ" na terenie R.O.D. Komorów, ma prawo do wędkowania zgodnie z zasadami ujętymi w
niniejszym Regulaminie.
2. Kartę wędkarską koła „KARAŚ" może otrzymać osoba będąca właścicielem działki, oraz jej
współmałżonek, lub krewny w linii prostej. Warunkiem jest ukończenie 14 lat.
3. Osoba w wieku do lat 14 może wędkować, wyłącznie pod opieką członka Koła „KARAŚ" w ramach jego
łowiska na drugą wędkę . Łączny limit połowu obowiązuje jak na jednego członka koła.
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OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO
1. W czasie wędkowania wędkarz musi mieć przy sobie legitymację członkowską Koła ".KARAŚ" z
potwierdzeniem uiszczenia należnej składki.
2. Każdy członek zobowiązany jest uiścić opłatę członkowską za następny rok do dnia 31 grudnia
bieżącego roku . Opłata wniesiona po tym terminie będzie większa o 50% składki członkowskiej z
przeznaczeniem na zarybienie stawów .
3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie
wcześniej. W czasie wędkowania wędka musi być pod stałym nadzorem jej właściciela. Przed
opuszczeniem stanowiska wędkę należy wyjąć z wody.
4. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków oraz miarkę do mierzenia
długości ryb.
5. Po zakończeniu wędkowania należy dokładnie posprzątać zajmowane stanowisko.
6. Wędkarz ma obowiązek odpracowania 8 godzin rocznie (poza czynem na rzecz ogrodu) na rzecz
czystości stawu i jego bezpośredniego otoczenia. W wypadku nie odpracowania wprowadza się
dodatkową opłatę w wysokości 100 zł przeznaczoną na zarybienie stawu.

ZASADY WĘDKOWANIA
1. W wodzie użytkowanej przez Koło „KARAŚ" wędkarz może łowić od świtu do zmierzchu na jedną
wędkę , dopuszcza się połów na drugą wędkę wyłącznie w połowie szczupaka .
2. Nie wolno łowić ryb w okresie od czasu zarybienia stawu do dnia 1 maja lub odwołania zakazu przez
Zarząd Koła.
3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegania limitów dziennych połowów.
4. Wędkarz powinien wypuścić złowioną rybę z widocznymi objawami posiadania ikry.
5. Ponadto wędkarzowi nie wolno przekazywać złowionych ryb innym osobom do czasu zakończenia
łowienia w danym dniu.
6. Złowione ryby należy przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici.
7. Zabrania się przetrzymywania w siatce ryb niewymiarowych oraz ryb złapanych poza dozwolonym
limitem dziennym.
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8. Złowione ryby niewymiarowe, będące pod ochroną i sztuki złapane poza dozwolonym limitem dziennym
muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet, gdy ich stan wskazuje na
niewielkie szansę przeżycia.
9. Łowienie ryb metodą spinningową może odbywać się w czasie, kiedy na oczku wodnym nie wędkuje
inny członek koła lub za zgodą wędkującego w tym czasie .

OCHRONA RYB
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1. Wymiary ochronne ryb, oraz okresy ochronne reguluje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego
Związku Wędkarskiego.
2. W wyjątkowych przypadkach o zmianie wymiaru ochronnego ryb decyduje Zarząd Koła „KARAŚ".
3. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu dnia:
- karp , amur lub tołpyga - 1 szt. dziennie
( od poniedziałku do niedzieli 2 szt. na tydzień )
- szczupak 1sztuka
4. Wymiary ochronne ryb:
- karp
35 cm
- lin
25 cm
- amur
40 cm
- płoć
15 cm
- szczupak 45 cm
- okoń
20 cm
- tołpyga
50 cm
- węgorz
60 cm
- jesiotr
60 cm
- karaś
20 cm
5. Zabrania się bez zgody Zarządu Koła połowów w oczkach wodnych przy stawach.

UPRAWNIENIA KONTROLNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCEGO
1. Wędkarz łowiący ryby ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez członków
Zarządu Koła Wędkarskiego „KARAŚ”. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać
dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
2. Dopuszcza się wzajemną kontrolę członków Stowarzyszenia Koła Wędkarskiego „KARAŚ".
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z
ustawy o rybactwie śródlądowym, oraz dyscyplinarne do wykluczenia z Koła włącznie.

USTALENIA KOŃCOWE
1. Członkowie Stowarzyszenia Koła wędkarskiego co 4 lata na ogólnym zebraniu wybierają Zarząd Koła
składający się z Przewodniczącego Stowarzyszenia , Gospodarza wody i dwóch członków Zarządu .
2. Wybrani przedstawiciele Stowarzyszenia organizują pracę Koła , podejmują decyzje związane z
działalnością , współpracują z Zarządem R.O.D . Komorów .
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy zawarte w
Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego .
4. Regulamin niniejszy zatwierdzony Uchwałą Zarządu Koła Wędkarskiego „KARAŚ" na ogólnym zebraniu
członków Stowarzyszenia wchodzi w życie z dniem 1.05.2009 roku .
5. Niniejszy Regulamin otrzymuje każdy członek Koła Wędkarskiego „KARAŚ", oraz Zarząd R.O.D.
Komorów.
Komorów 1.05.2017

ZARZĄD STOWARZYSZENIA KOŁA
WĘDKARSKIEGO „ KARAŚ”
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