Regulamin szczegółowy
Stowarzyszenia Wędkarskiego „ORKA”
Obowiązuje od 09.01.2022r
WSTĘP:
Regulamin szczegółowy Stowarzyszenia Wędkarskiego „ORKA” zwany dalej regulaminem, stanowi
zbiór wewnętrznych przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa na zbiorniku Z-6.
Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących Członków Stowarzyszenia. Opisane
tym dokumencie zasady są zbiorem ustaw i postanowień zgromadzenia Walnego jako najwyższej
władzy Stowarzyszenia oraz Zarządu Stowarzyszenia.

Sposób przyjmowania nowych członków i zasady odpracowania czynu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba niepełnoletnia po przedłożeniu zgody
rodziców/opiekunów prawnych.
Deklaracja członkowska musi posiadać rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od
daty złożenia deklaracji i opłaceniu składek.
Jeśli Członek stowarzyszenia w dniu opłacenia składki ukończył 18 lat(liczy się data urodzenia)
opłaca składkę seniorską.
Nowi członkowie obowiązkowo odpracowują "czyn społeczny" mimo opłacenia pełnej składki.
Członek który zobligował się do odrobienia czynu a nie odrobił go w danym roku za następny czyn
opłaca podwójną stawkę.
Członek pierwszoroczny który nie odpracował czynu nie ma możliwości przedłużenia karty na rok
kolejny.

Obowiązki:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Każdy wędkarz będący członkiem Stowarzyszenia Wędkarskiego „ORKA” zobowiązany jest do
posiadania karty wędkarskiej wydanej przez Starostwo lub właściwy urząd miejsca zamieszkania.
Zezwoleniem na połów ryb na łowisku Z-6 jest aktualny wpis do legitymacji członkowskiej
Stowarzyszenia i wydany aktualny rejestr połowu ryb, co stanowi opłacenie składki za bieżący rok.
Dokumenty wymienione w pkt. 1 oraz sprzęt służący do połowu i przetrzymywane ryby, winny być
okazane na żądanie organom kontrolnym, którymi są: członkowie zarządu, gospodarz łowiska,
wewnętrzna straż rybacka i każdy członek stowarzyszenia.
Nakazuje się obowiązkowe wpisanie do rejestru ryb objętych obowiązkiem rejestracji niezwłocznie
po włożeniu do siatki. Obowiązkowi rejestracji podlegają: karp, amur, sandacz, szczupak, karaś,
leszcz oraz lin.
Każdy wędkarz zobowiązany jest pozostawić swoje miejsce łowieckie w czystości, niezależnie od
stanu w jakim go zastał.
Każdy wędkujący na łowisku musi posiadać własną siatkę na ryby składającą się z minimum 4
okręgów oraz o długości nie mniejszej niż 1,5m. Niedopuszczalnie jest przechowywanie ryb w
jednej siatce przez kilku wędkarzy. Dopuszczalne jest przełożenie ryb do innego pojemnika przez
zakończeniem wędkowania (dotyczy ryb przeznaczonych na przynęty żywcowe).
Przed rozpoczęciem wędkowania każdy zobowiązany jest do wpisania odpowiednio daty oraz nr
stanowiska.
Po odłowieniu dziennego limitu ryb wędkarz zobowiązany jest do wyjęcia wędek z wody.
Każdy z wędkujących zobowiązany jest do posiadania oraz używania podbieraka i wypychacza
(lub narzędzia do odhaczania ryb).
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wędkarz odpowiada za swoich gości na stanowisku.
Wędkarz opuszczający stanowisko ma obowiązek zabrać ze sobą wszystkie odpady komunalne i
je odpowiednio zutylizować a przyniesione rzeczy odnieść na właściwe miejsce.
Nazwy ryb w rejestrze wpisujemy pełnym słowem.
Po zakończeniu łowienia lub zmianie daty w przypadku gdy się nic nie złowiło należy wykreślić
puste pola.
Każdy wędkarz ma obowiązek stawić się na Zebraniu Walnym zwoływanym raz w roku.
Nieuzasadniona nieobecność skutkuje nałożeniem kary w wysokości 30zł, naliczanej przy
kolejnym zbieraniu składek.
Trzykrotne niestawienie się na Zebraniu Walnym może skutkować skreśleniem z listy członków
Stowarzyszenia.

Zakazy:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zabrania się zabierania ryb niewymiarowych oraz ryb poddanych okresowi ochronnemu (tj.
szczupak – od 1 stycznia do 31 maja włącznie oraz od zarybienia w danym roku kalendarzowym
do końca roku, sandacz – od 1 stycznia do 31 maja włącznie oraz od zarybienia w danym roku
kalendarzowym do końca roku, węgorz – od 15 czerwca do 15 lipca włącznie). W okresach
ochronnych sandacza i szczupaka zabrania się całkowicie łowienia metodą spinningową i „na
żywca” jakiegokolwiek drapieżnika.
Zabrania się głośnego zachowywania i zakłócania ciszy i spokoju innym wędkarzom.
Zabrania się palenia ognisk na terenie całego zbiornika.
Zabrania się parkowania samochodów poza miejscem do tego wyznaczonym. Zabrania się
wyrzucania śmieci, niedopałków papierosów, resztek jedzenia, zanęt, puszek, starych żyłek itp. w
obrębie łowiska.
Zabrania się patroszenia ryb na terenie zbiornika.
Niedozwolone jest poruszanie się wszelkimi pojazdami po wałach stawów i ścieżkach rowerowych
takimi jak: samochody oraz inne pojazdy z silnikiem spalinowym.
Zabrania się odstępowania ryb osobom trzecim w obrębie zbiornika Z-6.
Zabrania się łowienia ze środków pływających, pomostu (przy rybaczówce) oraz na terenie
tarliska.
Zabrania się używania nierozgotowanych (surowych) ziaren do nęcenia.
Nadmierne spożywanie alkoholu grozi wykluczeniem ze stowarzyszenia.
Zabrania się łowienia na terenie całej plaży.
Zabrania się łowienia na stanowiskach inwalidzkich za wyjątkiem osób niepełnosprawnych.
Zabrania się budowania pomostów, wiat, altan itp. bez porozumienia z zarządem.
Zabrania się stosowania agresji słownej oraz fizycznej wobec innych osób.
Zabrania się zabierania ryb niezgodnych z ustalonymi wymiarami: karp 35-60 cm, amur poniżej 50
cm, szczupak poniżej 60 cm, sandacz 60-90 cm, lin poniżej 30 cm, węgorz poniżej 70 cm, okoń
poniżej 15 cm, jesiotr w ogóle.
Po wykorzystaniu limitu tygodniowego ryb limitowanych zakazuje się łowienia do rozpoczęcia
nowego tygodnia. Tydzień wędkarski trwa od poniedziałku do niedzieli.
Po złowieniu któregoś z drapieżników, sandacz lub szczupak zakazuje się dalszego połowu
metodą "na spining" ; "na żywca" lub na "martwą rybę".
Spining eliminuje inne metody połowu w tym samym czasie.
Członek wyrzucony ze Stowarzyszenia dyscyplinarnie nie może łowić nawet jako gość.
Zabrania się dokonywania zamiany złowionych ryb wpisanych do Rejestru.
Zabrania się przynoszenia na teren łowiska mebli ogrodowych.

Zezwolenia:
1.
2.
3.

Zezwala się na połów dwoma wędkami jednocześnie z zachowaniem dobrych obyczajów na
łowisku.
Zezwala się na połów metodą spiningową, „na żywca” i na martwą rybę od 1 czerwca do 31
grudnia lub do pierwszego zarybienia sandaczem lub szczupakiem w danym roku kalendarzowym.
Wędkarz może udostępnić jedną ze swoich wędek w ramach swojego dziennego limitu.
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4.
5.
6.
7.
8.

Dozwolone metody – spławikowa, spinningowa oraz gruntowa (dodatkowo metoda na krótką
wędkę w okresie zimowym na lodzie). Wszelkie inne metody połowu np.: sieci lub na podrywkę
zabronione.
Dopuszczalny ilość „żywca” to 10 sztuk a sposób przechowywania "żywca" to:
- w pojemniku poza zbiornikiem.
- w sadzyku
Za obopólną zgodą wędkarze mogą zajmować jedno stanowisko.
Łowienie może odbywać się tylko na wyznaczonych stanowiskach. Nie dotyczy metody
spiningowej.
Zezwala się na brodzenie w wodzie w trakcie spiningowania.

Limity oraz informacje:
Wymiary oraz okresy ochronne obowiązują takie jak przedstawiają przepisy ogólnokrajowe, wyjątki będą
stanowiły zakazy połowu niektórych gatunków w danym okresie za zgodą członków zarządu.
Limit tygodniowy to 4 sztuki łącznie ryb objętych limitem rocznym, tj. karp, amur, sandacz, szczupak w
tym maksymalnie: amur – 2szt., szczupak – 2szt., sandacz – 1szt. na tydzień.
Limit dzienny ryb objętych limitem rocznym wynosi: karp – 2szt., amur – 1szt., sandacz – 1szt. i
szczupak – 1szt. na dzień (lub karp - 1szt. + amur lub sandacz lub szczupak – 1szt.). Złowienie Amura
jako pierwszej ryby danego dnia nie zakazuje prowadzenia dalszego połowu. Poza nimi obowiązują
następujące limity dzienne dla białej ryby: płoć – 10szt., karaś –5szt., leszcz – 5szt.
W ramach opłaty wędkarz ma prawo odłowić 25 sztuk łącznie ryb objętych limitem rocznym, tj. karp,
amur, sandacz, szczupak. Limit dla juniorów wynosi 13 sztuk łącznie ryb objętych limitem rocznym tj.
karp, amur, sandacz, szczupak.
Po odłowieniu limitu dziennego lub tygodniowego ryb objętych limitem rocznym, tj. karp, amur, sandacz,
szczupak zakazuje się dalszego połowu do odnowienia się limitu czyli do rozpoczęcia nowego dnia lub
rozpoczęcia nowego tygodnia (nie dotyczy ryb: karaś, leszcz, lin, płoć). W przypadku odłowienia limitu
dziennego ryb objętych limitem rocznym można pozostać na stanowisku, ale należy wyjąć wędki z wody
do północy, czyli do odnowienia limitu dziennego.
Po odłowieniu 25 sztuk ryb limitowanych z limitu rocznego zakazuje się jakichkolwiek dalszych połowów
na naszym zbiorniku.
Nie ma możliwości odnowienia czy dokupienia limitu.
Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzony brak wpisu do rejestru ryb objętych obowiązkiem rejestracji
lub przetrzymywanie ryb niewymiarowych, ponad limit lub będących pod ochroną, zostanie odebrana
licencja na połów, a sprawa ta będzie skierowana do sądu koleżeńskiego.
W czasie zawodów wędkarskich znosi się wymiar ochronny ryb. W razie wątpliwości związanych z
interpretacją regulaminu należy się skontaktować z Zarządem lub Strażą Rybacką.

Oświadczenie:
Stowarzyszenie Wędkarskie Orka oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu,
życiu czy mieniu powstałe podczas przebywania na terenie łowiska a będące następstwem czyjegoś
zaniechania, świadomego działania, sytuacji losowej czy nieszczęśliwego wypadku. Wędkarze,
zaproszeni goście oraz osoby postronne korzystają z łowiska i przebywają na jego terenie na swoją
całkowitą odpowiedzialność i nie będą wnosić roszczeń wobec Stowarzyszenia oraz jego władz.

Regulamin został zatwierdzony przez Zgromadzenie Walne – Styczeń 2022 roku.
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