
REGULAMIN WĘDKOWANIA 
 

 
1. Wędkowanie dozwolone jest w jeziorach Gospodarstwa Rybackiego w Ińsku udostępnionych do 

amatorskiego połowu ryb. 
 

2. Wędkujący powinien posiadać kartę wędkarską oraz wnieść opłatę za wędkowanie na rzecz 
właściciela lub dzierżawcy akwenu. 

 
3. Z opłat za wędkowanie zwolniona jest młodzież do lat 14, która może wędkować wyłącznie pod 

opieką dorosłych oraz w ramach łowiska i limitu dziennego opiekuna, który wniósł opłatę za 
wędkowanie. 

 
4. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej, tj. od wschodu do zachodu słońca, 

zgodnie z kalendarzem. 
 

5. Wędkowanie z łodzi lub brzegu dozwolone jest wyłącznie dwiema wędkami zwykłymi lub 
metodą spinningową na zasadach określonych w punkcie 6 Regulaminu. Zimą z lodu wolno 
łowić tylko jedną wędką. 

 
6. Połów szczupaka oraz połów na spinning dozwolony jest wyłącznie w okresie od 1 czerwca do 31 

października. 
 

7. Wędkowanie z brzegu dozwolone jest w miejscach nie zarośniętych trzcinami, wyłącznie w 
jeziorach udostępnionych do amatorskiego połowu ryb. 

 
8. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 1 czerwca do 15 listopada, wyłącznie w jeziorach 

udostępnionych do wędkowania, i może odbywać się tylko z jednostek zarejestrowanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 
9. Cumowanie łodzi może odbywać się wyłącznie przy istniejących pomostach oraz przy 

niezarośniętych brzegach jezior udostępnionych do wędkowania. 
 

10. Podczas połowów z łodzi obowiązuje zakaz wpływania w trzcinowiska. 
 
11. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 

- wzdręga – do 15 cm 
- karp, lin – do 30 cm 
- szczupak, węgorz, sandacz – do 45 cm 
- sum – do 70 cm 

Wymiar wyznacza się mierząc ciało ryby od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej. 
 
12. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb: 

- sandacz – od 1 stycznia do 31 maja 
- szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia 
- sum – od 1 listopada do 30 czerwca 
 

13. Obowiązują następujące limity ilościowe dozwolone do złowienia w ciągu doby: 
- karp – 2 szt, 
- sandacz – 2 szt, 
- szczupak – 2 szt, 
- sum – 1 szt, 
- węgorz – 2 szt. 

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 4 szt 
w ciągu doby. 
 
14. Ustalenia inne: 

- w przypadku zauważenia skutków zanieczyszczenia wody (jak np. śnięte ryby, zmiana koloru 
wody) wędkarz powinien bezzwłocznie zawiadomić pracowników Gospodarstwa; 



- przed rozpoczęciem wędkowania i po jego zakończeniu wędkarz powinien oczyścić stanowisko, a 
także nie niszczyć drzew, krzewów i umocnień brzegowych oraz nie zaśmiecać łowiska; 

- wędkarz powinien zachowywać się na łowisku zgodnie z zasadami etyki wędkarskiej, być 
uprzejmym i życzliwym w stosunku do innych kolegów, a także opiekować się wędkarzami 
młodocianymi. 

 
 
Naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia licencji bez 
odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art. 27.1 Ustawy o Rybactwie 
Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami (patrz niżej). 
 

Art. 27. 1. „Kto: 

1) dokonuje amatorskiego połowu ryb bez posiadania dokumentów lub zezwolenia, o których mowa w 
art. 7 ust. 2, uprawniających do takiego połowu, 

2) dokonując amatorskiego połowu ryb narusza zakazy określone w art. 8 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 11-13, 

3) narusza przepisy art. 2, art. 3, art. 9, art. 10 ust. 2 oraz art. 11, art. 13 ust. 2, art. 16 i art. 20 ust. 1 i 
2 oraz 4 i 5, 

4) narusza oznakowania obrębów hodowlanych i ochronnych (art. 16 i art. 21 pkt 4) bądź nie będąc do 
tego uprawniony umieszcza takie oznakowania 

- podlega karze grzywny. 

2. W razie ukarania za wykroczenia wymienione w ust. 1, kolegium do spraw wykroczeń może orzec: 

1) nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego uprawnionego do rybactwa w wysokości do pięciokrotnej wartości 
przywłaszczonych ryb, 

2) przepadek narzędzi i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia 
wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, 

3) zakaz amatorskiego połowu ryb na okres od 6 do 18 miesięcy. 

3. W wypadku orzeczenia kary dodatkowej, o której mowa w ust. 2 pkt 3, orzeka się o cofnięciu karty 
wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego. 

4. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może również dotyczyć przedmiotów nie 
stanowiących własności sprawcy. 

5. Za czyny wymienione w ust. 1, popełnione przez osobę niepełnoletnią posiadającą kartę wędkarską, 
na wniosek osób uprawnionych do kontroli, organ wydający cofa wydaną kartę do czasu uzyskania 
pełnoletności.” 

 
 


