Regulamin amatorskiego połowu ryb w wodach pozostających w zarządzie
Nadleśnictwa Górowo Iławeckie
1. Wody dopuszczone do amatorskiego połowu ryb: zbiornik retencyjny Dęby oraz jezioro
Reszkowo.
2. Prawo do wędkowania mają wszystkie osoby posiadające aktualne, imienne zezwolenie
na amatorski połów ryb zakupione w siedzibie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie oraz kartę
wędkarską.
3. Zezwolenie wymienione w punkcie nr 2 nie uprawnia do poruszania się pojazdem
mechanicznym drogami leśnymi.
4. Dojazd do zbiorników możliwy jest drogami publicznymi lub wyznaczonymi drogami
leśnymi a parkowanie pojazdów tylko w wyznaczonych miejscach.
5. Ceny zezwoleń o których mowa w pkt. 3 ustalane będą w drodze decyzji i publikowane
na stronie internetowej Nadleśnictwa Górowo Iławeckie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
jednostki.
6. Osoba dokonująca amatorskiego połowu ryb zobowiązana jest do przestrzegania
przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r. (Dz. U. z 2018r., poz
1476 z poźn. zm) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy a także wszelkich innych
przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody oraz p.poż.
7. Łowiska udostępnione są przez cały rok.
8. Nadleśnictwo Górowo Iławeckie zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia łowisk
z połowów w związku z ich dorybianiem lub prowadzeniem innych czynności gospodarczych
bez obowiązku zwrotu kosztów wykupionych na ten okres zezwoleń.
9. Amatorskiego połowu ryb można dokonywać przez całą dobę.
10. W ramach jednego zezwolenia dopuszcza się wędkowanie na jeden spinning lub dwie
wędki spławikowo-gruntowe.
11. Ustala się dzienne limity połowu ryb na:
•

zbiorniku Dęby:

szczupak – 1 szt.
karp – 1 szt
lin -1 szt.
karaś złocisty – 5 szt.
dla pozostałych gatunków limit dzienny wynosi 2 kg.

•

Jeziorze Reszkowo:

szczupak – 1 szt.
karp -1 szt.
lin – 1 szt.
dla pozostałych gatunków limit dzienny wynosi 2 kg.
Wprowadza się następujące ochronne wymiary cennych gatunków:
lin – 30 cm
karaś, okoń, płoć – 15 cm
karp – 40 cm
szczupak – 50 cm
12. Ustala się, że w ciągu jednego dnia w 1 zbiorniku może uprawiać amatorski połów ryb
maksymalnie 10 osób.
13. Nadleśnictwo Górowo Iławeckie nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób
wędkujących oraz za ich sprzęt.
14. Na terenie zbiornika „Dęby” obowiązuje zakaz połowu ze sprzętu pływającego a na
terenie jeziora „Reszkowskiego” obowiązuje zakaz połowów ze sprzętu pływającego
niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Obowiązuje zakaz pozostawiania sprzętu pływającego na obszarze jeziora bez dozoru.
Po każdorazowym użyciu należy zabrać sprzęt z terenu łowiska.
16. W zbiornikach obowiązuje zakaz kąpieli.
17. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz rozpalania ognisk poza miejscem do tego
wyznaczonym.
18. Zabrania się niszczenia i uszkadzania roślin nadbrzeżnych i wodnych.
19. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
20. Zakazuje się samowolnego budowania stanowisk wędkarskich i pomostów.
21. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.
22. Naruszenie zasad amatorskiego połowu ryb określonych w niniejszym Regulaminie,
skutkuje cofnięciem zezwolenia, bez możliwości odszkodowania.

