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Regulamin łowiska w Ośrodku Rekreacyjnym ,,Dolina Raby” w Gminie Kłaj. 

1. Zarządcą łowiska położonego na działce nr 2278 obręb 0004 Kłaj są Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o. o. 

z siedzibą w Łężkowicach nr 12, 32-015 Kłaj. 

2. Na obszarze łowiska, dozwolony jest amatorski połów ryb dla osób posiadających zezwolenie wydane 

przez Zarządcę łowiska na taki połów. 

3. Zezwolenie jest wydawane na wniosek zainteresowanego korzystaniem z łowiska na podstawie wniesionej 

opłaty zgodnie z cennikiem ustalonym przez właściwy organ. 

4. Na obszarze łowiska obowiązuje rejestr połowu ryb: 

- rejestr z aktualną datą wypełniany jest podczas wstępu na teren łowiska, 

- ryby przeznaczone do zabrania po złowieniu należy bezzwłocznie wpisać w rejestr, nie ma możliwości 

wymiany złowionych ryb (tzn. nie dopuszcza się wypuszczenia wcześniej złowionej ryby trzymanej w siatce 

a zatrzymania innej świeżo złowionej-wymiany jednej na drugą), 

- na obszarze łowiska złowione ryby można przetrzymywać jedynie w siatkach z miękkich nici na sztywnych 

obręczach, każdy wędkujący jest zobowiązany do przechowywania ryb w osobnych siatkach do tego 

przeznaczonych. 

5. Na obszarze łowiska dozwolone jest łowienie ryb maksymalnie na dwie wędki. 

6. Łowienie ryb dozwolone jest codziennie w godzinach 10:00 - 20:00. 

7. Łowienie poza wyznaczonymi godzinami jest możliwe jedynie za zgodą Zarządcy. 

8. Korzystanie z łowiska uwarunkowane jest uiszczeniem opłaty za wydanie zezwolenia o którym mowa 

w pkt 2 i 3 niniejszego regulaminu. 

9. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z łowiska tylko pod opieką osoby dorosłej. Połów ryb przez 

osobę do lat 18 dozwolony jest wyłącznie na jedną wędkę. 

10. Na obszarze łowiska dozwolone są następujące metody łowienia: 

- spławikowa, 

- gruntowa. 

11. Na obszarze łowiska obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego i łowienia ze sprzętu pływającego. 

12. Na obszarze łowiska dopuszczalne jest zatrzymanie i zabranie 1 szt. ryby na dzień z gatunków 

wymienionych poniżej: 

- karp - dł. od 40 cm - 60 cm, 

- szczupak - dł. od 55cm do 80 cm, 

- sandacz –dł. od 55cm do 80cm, 

- amur - dł. od 55cm do 80cm, 

- węgorz - dł. od 60cm, 

- leszcz –dł. od 45cm, 

- dopuszczalne jest zatrzymanie i zabranie innych gatunków ryb niż wymienione powyżej bez limitu. 

 

Okres ochronny: 

- szczupak od 1.01-30.04, 

- sandacz od 1.01-30.05. 

 



 
Strona 2 

 

12.1. W okresach zarybiania oraz wzrostu wpuszczonego narybka obowiązuje zakaz korzystania z łowiska. 

W takim przypadku szczegółowe okresy ochronne będzie określał Zarządca łowiska, w zależności od terminu 

zarybienia. 

13. Łowienie ryb spod lodu: 

13.1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki. 

13.2. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty. 

13.3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonywać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. 

13.4. Między otworami należy zachować odległość nie mniejszą niż 1 m. 

13.5. Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odległości co najmniej 10 m. 

13.6. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu. 

13.7.Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. 

13.8. Wędkowanie podlodowe odbywa się na własną odpowiedzialność. 

14. Wędkarz, który w czasie łowienia opuszcza teren łowiska ma obowiązek zwinąć wędki. 

15. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym 

wędkującym. Odległość pomiędzy zajętymi stanowiskami wędkarskimi powinna być nie mniejsza niż 10m. 

W przypadku obopólnej zgody wędkujących możliwa mniejsza odległość. 

16. Zarządca łowiska ma prawo do: 

- żądania okazania dokumentu tożsamości oraz uiszczonej opłaty, 

- wyproszenia z terenu łowiska w przypadku: głośnego zachowywania się, śmiecenia, dewastacji, kradzieży, 

nieprzestrzegania nin. Regulaminu, 

- wędkarz kontrolowany ma obowiązek okazania dokumentów, użytego sprzętu, oraz przynęt i złowionych ryb. 

17. Na łowisku zabrania się: 

- zaśmiecania terenu i wody, 

- kąpieli, 

- niszczenia elementów infrastruktury jak platformy wędkarskie, ławki, oraz brzegów, skarp, 

- rozpalania ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym, 

18. Stanowisko wędkowania należy pozostawić w czystości i porządku. 

- zakazuje się wycinania i używania podpórek z rosnących drzew i krzewów, 

- zakaz patroszenia złowionych ryb w obrębie łowiska, 

- zakaz wyrzucania niedopałków do wody oraz w obrębie łowiska, jak i pozostawiania śmieci. 

19. Dozwolone jest nęcenie zanętą wędkarską: 

- kukurydza, groch i wszelkie nasiona tylko gotowane, białe i czerwone robaki. 

Niedozwolone jest nęcenie surowymi zbożami: kukurydzą, łubinem, pszenicą, jęczmieniem, zanętami na bazie 

chleba, oraz używania kulek proteinowych i peletu. 

20. Wstęp na teren łowiska jest jednoznaczny z akceptacją zasad wynikających z niniejszego Regulaminu. 

   

  


