
REGULAMIN WĘDKOWANIA NA 2019 ROK 
obowiązujący na stawach przy ul. Na Stawy w Niedrzwicy Dużej, 

będących własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. 
 

1. Opłacenie sezonowego lub jednorazowego biletu wstępu na połów ryb (tzw. zezwolenie) jest jednocześnie akceptacją na podporządkowanie się zapisom wynikającym 
z niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin wędkowania obowiązuje na stawach w Niedrzwicy Dużej, zlokalizowanych przy ul. Na Stawy. Akwen stanowi własność Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. 
z o.o. i jest administrowany i kontrolowany przez upoważnionych pracowników Przedsiębiorstwa. Pracownicy Spółki, po okazaniu legitymacji, mają prawo do kontroli zezwoleń 
oraz ilości i wielkości złowionych ryb. Akwen może być również kontrolowany przez Policję oraz Państwową Straż Rybacką. Teren łowiska może być objęty monitoringiem 
wizyjnym – okres przechowywania zapisów nie przekroczy 60 dni. 

3. Niniejszy regulamin obowiązuje w 2019 r. Sezon wędkarski trwa w okresie od 24 kwietnia do 8 grudnia 2019 r. 

4. Na łowisku obowiązuje również Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. Szczegółowe zasady wędkowania regulują następujące akty prawne: 

 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. 

 Rozporządzenie 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. 

 Uchwała nr 74 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 28.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017 roku zmieniające Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 listopada 2001 roku. 

 Uchwała nr 204 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 26.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, 
dotyczących okresów ochronnych ryb. 

5. Sprzedaż biletów wstępu na sezon 2019 rozpoczyna się od 24 kwietnia 2019 r. Ustala się następujący sposób zakupu biletów wstępu – zezwoleń: 

a) imienne zezwolenie sezonowe można nabyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. (Niedrzwica Duża, ul Kościelna 3) po okazaniu Karty 
Wędkarskiej lub legitymacji członkowskiej PZW (w przypadku młodzieży do lat 14). Cena zezwolenia sezonowego wynosi  200,00 zł brutto niezależnie od daty jego zakupu, 

b) imienne zezwolenie jednorazowe można nabyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. (Niedrzwica Duża, ul Kościelna 3), na terenie Oczyszczalni 
Ścieków (Niedrzwica Duża, ul. Górki 43A) lub u upoważnionego pracownika Przedsiębiorstwa po okazaniu Karty Wędkarskiej lub legitymacji członkowskiej PZW 
(w przypadku młodzieży do lat 14). Cena zezwolenia jednorazowego wynosi 25,00 zł brutto.  

6. Administratorem danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niedrzwicy Dużej, ul. Kościelna 3, 20-
220 Niedrzwica Duża. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się 
z inspektorem ochrony danych (e-mail: iod@pknalecz.eu). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa lub na stronie 
internetowej Spółki (https://pknalecz.eu). 

7. Ustala się następujące przepisy organizacyjne w obrębie akwenu: 

a) na terenie łowiska brak jest wydzielonych miejsc parkingowych, 

b) połów ryb na akwenie może uprawiać osoba, która nabyła zezwolenie oraz posiada Kartę Wędkarską/ legitymację członkowską PZW (w przypadku młodzieży do lat 14), 

c) wędkowanie na akwenie odbywa się wyłącznie z brzegu łowiska - grobli, 

d) jedna osoba może nabyć tylko jedno zezwolenie i wędkować przy użyciu maksymalnie 2 wędek,  

e) połów ryb odbywać się może w każdy dzień tygodnia od wschodu do zachodu Słońca, 

f) młodzież do lat 14, zrzeszona w PZW (posiadająca legitymację członkowską PZW) może wędkować w ramach własnego limitu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, 
posiadającej kartę wędkarską, 

g) młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w ramach limitu swego pełnoletniego opiekuna i w jego obecności, 

h) nie jest wymagane opłacenie składki członkowskiej oraz zezwolenia PZW. 

8. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej. Występują następujące wymiary ochronne ryb: amur do 50 cm, karp do 35 
cm, sandacz do 50 cm, szczupak 55. Dla pozostałych gatunków ryb obowiązują wymiary ochronne określone przez Polski Związek Wędkarski. Wędkarz ma obowiązek złowione 
ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną wypuszczać do wody. 

9. Ustala się limity dziennego połowu ryb w ilości 2 szt. Dodatkowo dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków niewymienionych w ust. 8, w ilościach nie 
przekraczających 3 kg w ciągu doby. 

10. Ustala się łączny limit połowu ryb dla zezwolenia sezonowego w ilości: 30 szt. (dla gatunków ryb określonych w ust. 8), przy jednoczesnym limicie dziennym 2 szt. 

11.  Każda złowioną rybę, którą wędkujący zamierza zabrać należy niezwłocznie wpisać w odpowiednie miejsce w zezwoleniu. Brak takiego wpisu może spowodować utratę 
zezwolenia. Kategorycznie zabrania się wymiany ryb złowionych przetrzymywanych w siatce. 

12. W przypadku przekroczenia limitu sezonowego, można dokonać ponownego zakupu kolejnego biletu sezonowego. 

13. Każdy wędkujący i przebywający w obrębie akwenu obowiązany jest do utrzymania porządku na swoim stanowisku, które po wędkowaniu pozostawia CZYSTE.  

14. Osobom przebywającym na terenie zbiornika zabrania się: 

a) samowolnego regulowania poziomu wody, 

b) wjazdu i poruszana się pojazdami silnikowymi po groblach zbiornika, 

c) zaśmiecania akwenu i terenu zbiornika – w tym pozostawiania w wodzie  „boi-znaczników” zanętowych,  

d) niszczenia znaków i urządzeń wodnych oraz umocnień skarp, zieleni, 

e) połowu ryb ze środków pływających( łodzi, pontonów itp.) 

f) połowu ryb przy pomocy sieci stawnych lub ciągnionych, 

g) połowu ryb, stosując kulki proteinowe, 

h) pozostawiania pod opieką innej osoby wędek z przynętą, 

i) odstępowania zezwolenia na połów osobom nieupoważnionym, 

j) połowu przy pomocy innych środków zabronionych regulaminem PZW, 

k) kąpieli oraz pływania środkami pływającymi (nie dotyczy łodzi administratora zbiornika), 

l) pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci oraz mienia, 

m) patroszenia złowionych ryb w obrębie zbiornika. 

15. Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu pociąga za sobą konsekwencje prawne wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym oraz jest podstawą do wycofania zezwolenia 
bez odszkodowania, a także do odmowy sprzedaży zezwolenia na następny sezon. 

16. Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. może wprowadzić okresowe zakazy połowu ryb związane z bieżącym utrzymaniem akwenu. 

17. Ewentualne zmiany w regulaminie w trakcie jego obowiązywania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. 
(https://pknalecz.eu). 

18. Niniejszy Regulamin (aktualizacja) wchodzi w życie z dniem 25 maja 2019 r. 


