
 

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH UŻYTKOWANYCH 
PRZEZ GOSPODARSTWO RYBACKIE ZBĄSZYŃ SPÓŁKA Z O.O. 

 
§ 1. Uprawnienia do wędkowania 

1. Uprawniona do amatorskiego połowu ryb (wędkowania) na udostępnionych do tego wodach 
użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie ZBĄSZYŃ Sp. z o.o.  jest każda osoba, która po-
siada aktualne zezwolenie na amatorski połów ryb na danym łowisku oraz kartę wędkarską (art. 
7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym), zaś w wypadku zezwole-
nia zakupionego przez Internet – E-zezwolenia - jego wydruk lub obraz na elektronicznym urzą-
dzeniu przenośnym - smartfonie, tablecie, laptopie o jakości umożliwiającej zeskanowanie  
z niego kodu QR przez osoby uprawnione do kontroli. Dokumenty te, a w wypadku E- zezwoleń, 
również wspomniane wyżej urządzenie z ich obrazem, należy bezwzględnie mieć przy sobie 
podczas wędkowania, gdyż ich brak jest podstawą do nałożenia kary przez podmioty do tego 
uprawnione. Warunkiem legalności połowów jest również przestrzeganie postanowień niniej-
szego Regulaminu, na które wędkujący wyraża zgodę kupując zezwolenie w formie papierowej 
lub przez Internet (E-zezwolenie). 

2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do 14 roku życia wędkujące pod 
nadzorem osoby pełnoletniej, która posiada ten dokument, a także cudzoziemcy czasowo prze-
bywający w Polsce, z tym, że osoby pełnoletnie nadal obowiązuje nakaz posiadania zezwolenia 
na amatorski połów ryb na udostępnionych do tego wodach użytkowanych przez Gospodar-
stwo. 

3. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na amatorski połów ryb osoby do lat 14 mogą 
wędkować na udostępnionych do tego wodach użytkowanych przez Gospodarstwo wyłącznie 
pod opieką osoby pełnoletniej posiadającą kartę wędkarską i stosowne zezwolenie tylko jedną 
wędką przy użyciu metody spławikowo-gruntowej w ramach stanowiska i dziennych (dobowych) 
limitów połowu ryb tejże osoby. 

4. Dopuszcza się wędkowanie grup młodzieży w wieku do lat 14 pod nadzorem osoby pełnoletniej 
posiadającej kartę wędkarską pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia dla dzieci  
i młodzieży wydawanego przez Gospodarstwo. 

 
§ 2. Okresy wędkowania 

1. Sezon wędkarski na udostępnionych do wędkowania wodach użytkowanych przez Gospodar-
stwo obejmuje następujące okresy: 
- połów z brzegu oraz z pokrywy lodowej - od 01 stycznia do 31 grudnia; 
- połów ze sprzętu pływającego - od 01 czerwca do 30 listopada, a w wypadku j. Niesłysz,  

J. Wilkowskiego – od 01 maja do 30 listopada. 

2. Podstawową porą wędkowania w wodach użytkowanych przez Gospodarstwo jest pora dzien-
na, to znaczy od wschodu do zachodu słońca, zgodnie z godzinami tych zjawisk podanymi  
w kalendarzu. 

3. Po wykupieniu stosownego zezwolenia na amatorski połów ryb na wybranych wodach użytko-
wanych przez Gospodarstwo możliwe jest wędkowania również w porze nocnej, jednakże wy-
łącznie z brzegu, metodą spławikowo-gruntową. Wówczas amatorski połów ryb może odbywać 
się od zachodu do wschodu słońca zgodnie z godzinami tych zjawisk podanymi w kalendarzu. 

4. Wędkowanie w dzień wraz z porą nocną dozwolone jest od wschodu słońca do jego następne-
go wschodu w każdej z dób okresu zezwolenia. 

5. Wykaz wód użytkowanych przez Gospodarstwo a udostępnionych do wędkowania z brzegu  
i z pokrywy lodowej, ze sprzętu pływającego oraz w porze nocnej z brzegu dostępny jest w każ-



 

dym punkcie dystrybucji zezwoleń na amatorski połów ryb Gospodarstwa, w jego siedzibie, a 
także na jego stronie internetowej www.rybackiezbaszyn.pl.  

 
§ 3. Dozwolone metody amatorskiego połowu ryb 

1. Na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo udostępnionych do amatorskiego połowu ryb 
dozwolone jest wędkowanie z pokrywy lodowej, z brzegu oraz z zarejestrowanego i oznakowa-
nego sprzętu pływającego następującymi metodami: 
- spławikowo-gruntową; 
- spinningową; 
- muchową. 

2. Całkowicie zabroniona jest metoda trollingowa (połów ryb na przynętę holowaną za sprzętem 
pływającym). 

3. W wodach użytkowanych przez Gospodarstwo dozwolony jest połów ryb z brzegu lub ze sprzę-
tu pływającego dwiema wędkami metodą spławikowo-gruntową przy użyciu wyłącznie przynęt 
naturalnych, w tym na żywca i martwą rybkę, uzbrojonych jednym haczykiem – kotwiczką z 
najwyżej czterema ostrzami, o rozstawie mieszczącymi się w kole o średnicy 30 mm, dopusz-
czalne jest używanie tzw. zrywek (bojek). 

4. Połów ryb metodą spinningową lub muchową może odbywać się wyłącznie jedną wędką tylko  
w porze dziennej. Oznacza to, że podczas połowu ww. metodami nie można jednocześnie węd-
kować na żadną inną wędkę metodą spławikowo-gruntową. 

5. Połów ryb metodą spinningową przy wędkowaniu z brzegu oraz ze sprzętu pływającego dozwo-
lony jest w okresie od 01 czerwca do 30 listopada, a w wypadku j. Niesłysz i J. Wilkowskiego 
oraz kanałów-zbiorników (odcinków) Ołoboku nr 0, 1, 2, 3, 5, 8, 9 i 10 od 01 maja do 30 listopa-
da, jedynie na przynęty sztuczne uzbrojone w nie więcej niż dwa haczyki lub kotwiczki składają-
ce się najwyżej z czterech ostrzy, których rozstaw mieści się w obwodzie koła o średnicy  
30 mm. 

6. Połów ryb metodą muchową dozwolony jest wyłącznie na przynęty sztuczne imitujące owada 
lub jego stadia rozwojowe uzbrojone w nie więcej aniżeli dwa haczyki lub kotwiczki składające 
się najwyżej z dwóch ostrzy, których rozstaw mieści się w obwodzie koła o średnicy 30 mm.  

7. Połów ryb spod lodu dozwolony jest wyłącznie w porze dziennej jedną wędką z przynętą z jed-
nym haczykiem – kotwiczką z co najwyżej trzema ostrzami o rozstawie mieszczącym się w kole 
o średnicy 20 mm lub ze sztuczną przynętą z najwyżej dwoma haczykami – kotwiczkami o ta-
kim samym, jak powyżej rozstawie ostrzy. Za mormyszkę uznaje się przynętę sztuczną w po-
staci jednolitego korpusu o długości mniejszej niż 15 mm wyposażonego w sztywno zamoco-
wany w nim haczyk z pojedynczym ostrzem. 

8. Na udostępnionych do wędkowania wodach użytkowanych przez Gospodarstwo zezwala się na 
stosowanie do połowów ryb na przynętę podrywki wędkarskiej o wymiarach maksymalnych  
1,0 m x 1,0 m i wielkości boku oczka jej siatki nie mniejszym niż 5 mm. Połów na podrywkę mo-
że odbywać się wyłącznie w trakcie legalnego wędkowania. 

 
§ 4. Przepisy ochronne ryb 

1. Wędkarzowi na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo nie wolno przechowywać i zabierać 
ryb i raków złowionych poniżej wymiarów ochronnych lub w okresie ochronnym. 

2. Nie wolno łowić minogów i ryb objętych ochroną gatunkową, w przypadku udostępnionych do 
amatorskiego połowu wód użytkowanych przez Gospodarstwo są nimi: minóg strumieniowy, ko-
za, piskorz, różanka oraz śliz. 

3. Zabroniony jest połów ryb w ustalonych dla nich miejscach ochronnych, takich jak: tarliska,  
zimowiska, mateczniki, miejsca koncentracji, obręby hodowlane i ochronne. 



 

4. Na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo udostępnionych do wędkowania obowiązują 
następujące wymiary ochronne ryb: 
- wzdręga, jelec - do 15 cm; 
- okoń, sielawa - do 18 cm; 
- jaź, lin, kleń, miętus - do 25 cm; 
- karp – do 30 cm; 
- sieja - do 35 cm; 
- boleń – do 40 cm; 
- sandacz, szczupak - do 50 cm; 
- węgorz - do 60 cm; 
- sum - do 70 cm. 

5. Na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo udostępnionych do wędkowania obowiązują 
następujące okresy ochronne ryb: 
- miętus - od 01 grudnia do końca lutego; 
- sandacz - od 01 stycznia do 31 maja; 
- sielawa i sieja - od 15 października do 31 grudnia; 
- sum - od 01 stycznia do 31 maja; 
- szczupak - od 01 grudnia do 30 kwietnia; 
- węgorz - od 01 grudnia do 31 marca. 

6. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla danego gatunku ryby przypada  
w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. 

7. Na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo obowiązują następujące ilościowe limity ama-
torskiego połowu ryb: 
- boleń, sandacz, sieja, szczupak – do 2 sztuk łącznie; 
- miętus, sum, węgorz - do 2 sztuk; 
- karp, lin - do 3 sztuk łącznie. 

Limity powyższe dotyczą jednego dnia połowu liczonego od wschodu do zachodu słońca, zaś  
w przypadku zezwolenia z prawem do połowu także w porze nocnej – jednej doby, która obejmu-
je okres obowiązywania zezwolenia od wschodu do następnego wschodu słonca. 

8. Łączna ilość ryb objętych dziennymi, a w przypadku połowów także w porze nocnej – dobowy-
mi, limitami ilościowymi nie może przekroczyć 10 sztuk. 

9. Pozostałe gatunki ryb mogą być łowione i zabierane w ilości nieprzekraczającej 5 kg w ciągu 
dnia w przypadku połowów w porze dziennej lub doby w wypadku połowów także w porze noc-
nej. Limit wagowy nie dotyczy uklei, płoci, leszcza, krąpia, amura białego, tołpygi białej i pstrej, 
karasia srebrzystego oraz sumika karłowatego.  

 
§ 5. Inne zakazy i nakazy dotyczące wędkowania 

Uprawiającemu amatorski połów ryb na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo ponadto nie 
wolno: 

- wędkować w nieudostępnionych do tego akwenach lub ich częściach; 
- wędkować z niezarejestrowanego i nieoznakowanego sprzętu pływającego; 
- poławiać przy użyciu wędziska krótszego niż 30 cm; 
- łowić w odległości mniejszej od 50 m od hydrotechnicznych urządzeń i budowli piętrzących, 

zwłaszcza zapór, tam, jazów, śluz, zastawek, przepławek; 
- wędkować w odległości mniejszej niż 50 m od oznakowanych narzędzi rybackich; 
- podejmować rybackich narzędzi połowowych; 
- pozostawiać wędek bez nadzoru podczas dokonywania połowu; 
- łowić ryb przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły z wyjątkiem łowienia  

z pokrywy lodowej; 



 

- łowić metodą „na szarpaka”; 
- stosować jako przynęty i zanęty zwierząt i roślin objętych ochroną (ochroną gatunkową, 

okresem ochronnym, wymiarem ochronnym) oraz ikry; 
- wprowadzać ryb przeznaczonych na przynętę (żywiec, martwa rybka, filet) do wód innych, 

niż te, z których zostały pozyskane, co dotyczy m.in. ryb złowionych samodzielnie na wędkę 
lub podrywką przez wędkarza, czy kupionych w tym celu, włączając w to najpopularniejsze-
go pod tym względem karasia srebrzystego; 

- uwalniać raków: pręgowanego i sygnałowego oraz ryb: czebaczka amurskiego, trawianki  
i sumika karłowatego do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód;  

- stosować jako przynęty do połowu ryb ww. gatunki raków i ryb, nawet jeśli zostały złowione  
w tym samym łowisku;  

- używać sztucznego światła służącego do lokalizacji lub zwabiania ryb na łowisko; 
- przechowywać złowionych ryb objętych ochroną gatunkową, poniżej wymiaru ochronnego,  

w okresie ochronnym, ponad przewidziane limity do późniejszego „przebrania” do zabrania  
z łowiska; 

- przechowywać złowionych ryb w we wspólnej z innymi wędkarzami siatce lub pojemniku; 
- przetrzymywać ryb złowionych pod lodem nieuśmierconych bezpośrednio po ich pozyskaniu 

a przeznaczonych do zabrania; 
- obcinać głowy ryb przed zakończeniem wędkowania; 
- sprzedawać złowionych ryb lub rozdawać ich na terenie łowiska; 
- wędkować z mostów; 
- pozostawać na stanowisku objętym terenem zawodów wędkarskich zaakceptowanych przez 

Gospodarstwo i zaanonsowanych zgodnie z § 7 pkt 4 niniejszego regulaminu, chyba, że ich 
organizator wyrazi na to zgodę; 

- budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez wymaganych prawem pozwoleń; 
 

§ 6. Zezwolenia 

1. Zakup zezwolenia na amatorski połów ryb na udostępnionych do tego wodach użytkowanych 
przez Gospodarstwo w formie papierowej możliwy jest w jego siedzibie, w wyznaczonych punk-
tach sprzedaży, zaś przez Internet (E-zezwolenie) na stronie www.rybackiezbaszyn.pl. przez 
dedykowany system sprzedaży elektronicznej. 

2. Zezwolenie ważne jest jedynie w okresie, na który zostało wystawione pod warunkiem posiada-
nia przy sobie także karty wędkarskiej, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 1 pkt 2 tego  
Regulaminu, a w wypadku E-zezwolenia jego wydruku lub obrazu na elektronicznym urządze-
niu przenośnym o jakości umożliwiającej zeskanowanie z niego kodu QR przez osoby upraw-
nione do kontroli. 

3. Zezwolenia ulgowe wystawiane są jedynie w wyjątkowych sytuacjach, przede wszystkim z uwa-
gi na udokumentowany bardzo zły stan zdrowia wędkarza, wyłącznie w siedzibie Gospodar-
stwa. Decyzja dotycząca wysokości ulgi należy do wyłącznych kompetencji Zarządu Gospodar-
stwa. Wszelkie zezwolenia ulgowe (poniżej ich wartości nominalnej) wystawione przez innych 
ich dystrybutorów są nieważne. 

4. Zezwolenie na połów ze sprzętu pływającego uprawnia również do wędkowania z brzegu. 

5. Połów z pokrywy lodowej, metodą spinningową oraz muchową nie wymaga żadnych dopłat do 
nabytego zezwolenia na wędkowanie z brzegu lub (i) ze sprzętu pływającego. 

6. Możliwe jest dokonanie dopłaty na amatorski połów ryb w porze nocnej z brzegu na dopusz-
czonych do tego wodach do uprzednio nabytych zezwoleń w formie papierowej na wędkowanie 
tylko w porze dziennej. 

7. Nie jest możliwe wykupienie zezwolenia na amatorski połów ryb tylko w porze nocnej. 



 

8. Zezwolenie jednodniowe (wędkowanie w porze dziennej) lub jednodobowe (wędkowanie w po-
rze dziennej z porą nocną) upoważnia do jednodniowego/jednodobowego amatorskiego połowu 
ryb na każdym z udostępnionych do tego łowisk użytkowanych przez Gospodarstwo. Nie doty-
czy to pozostałych zezwoleń okresowych, to jest: 3, 7 oraz 14 dniowych/dobowych. 

9. Zezwolenie na wędkowanie na wszystkich udostępnionych do tego wodach użytkowanych 
przez Gospodarstwo zawiera w sobie wszelkie ograniczenia dotyczące poszczególnych łowisk, 
a więc amatorski połów ryb w porze nocnej z linii brzegowej dotyczy wyłącznie udostępnionych 
do tego łowisk, podobnie rzecz ma się z połowami ze sprzętu pływającego. 

 
§ 7. Zasady organizacji zawodów wędkarskich na wodach użytkowanych  

przez Gospodarstwo 

1. Przeprowadzenie zawodów wędkarskich na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo jest 
możliwe pod warunkiem wcześniejszego ich zgłoszenia, uzyskania zgody i opłaceniu stosow-
nego zezwolenia na wędkowanie w ramach zawodów wydawanego przez Gospodarstwo, któ-
rego cena zależna jest od ilości zawodników, łowiska, stosowanego sposobu i metody połowu 
ryb, długości trwania zawodów, ich celu. Zezwolenie na wędkowanie w ramach zawodów powi-
nien mieć przy sobie przedstawiciel ich organizatora i okazywać je na żądanie wędkarzy indy-
widualnych, którzy w związku z przeprowadzaniem zawodów zobowiązani są do opuszczenia 
łowiska oraz osób upoważnionych do kontroli. 

2. Z opłaty za wędkowanie w ramach zawodów wędkarskich zwolnione są osoby, które posiadają 
już odpowiednie okresowe lub całosezonowe zezwolenie na amatorskich połów ryb na łowisku, 
na którym rozgrywane są zawody. 

3. Pierwszeństwo w organizacji zawodów wędkarskich ma ten ich organizator, dla którego Gospo-
darstwo zarezerwowało na nie łowisko. 

4. Organizator zawodów, który dopełnił powyższych formalności w Gospodarstwie zobowiązany 
jest także do wywieszenia na łowisku stosownych ogłoszeń o terminie i dokładnym miejscu 
przeprowadzenia zaplanowanych zawodów (objętego nimi odcinka linii brzegowej, stronach 
brzegu, zatoce, itp.), co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem, 

 
§ 8. Pozostałe obowiązki wędkującego na wodach Gospodarstwa 

1. Wędkarz przed połowem ryb zobligowany jest do zapoznania się z pełną wersją niniejszego  
Regulaminu dostępnego w punktach dystrybucji zezwoleń, w siedzibie Gospodarstwa i na jego 
stronie www.rybackiezbaszyn.pl. 

2. Każdy wędkarz dokonujący amatorskiego połowu ryb na udostępnionych do tego wodach  
użytkowanych przez Gospodarstwo ma obowiązek przestrzegania przepisów państwowych, 
przepisów prawa miejscowego (zwłaszcza dotyczących warunków stosowania do napędu 
sprzętu pływającego silników spalinowych) oraz opartego na nich niniejszego Regulaminu. 

3. Przed rozpoczęciem połowu wędkarz ma obowiązek upewnienia się, czy rzeczywiście znajduje 
się na łowisku wyszczególnionym w posiadanym zezwoleniu. 

4. Wędkarz jest zobowiązany poddać się kontroli prowadzonej przez uprawnionych przedstawicieli 
Gospodarstwa, Policję, Państwową i Społeczną Straż Rybacką oraz inne służby mające odpo-
wiednie kompetencje w tym zakresie. 

5. W przypadku wykrycia wykroczenia popełnionego przez wędkarza na wodach użytkowanych 
przez Gospodarstwo ma on możliwość naprawienia szkody poprzez dokonanie dobrowolnej 
wpłaty na rzecz Gospodarstwa na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód za stosownym 
pokwitowaniem. W takim przypadku Gospodarstwo odstąpi od skierowania wniosku o ukaranie 
tej osoby do odpowiednich organów. 



 

6. Złowione ryby objęte ochroną gatunkową, poniżej wymiarów ochronnych, w okresie ochronnym 
należy natychmiast wypuścić do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na znikome szanse prze-
życia. W razie trudności z ich uwolnieniem należy odciąć żyłkę z haczykiem. 

7. Wędkującego na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo obowiązuje wymóg utrzymania 
czystości na brzegu łowiska w promieniu 5 m od stanowiska bez względu na jego stan, jaki  
zastał on po przybyciu. Wszystkie śmieci należy niezwłocznie zebrać przed rozpoczęciem węd-
kowania, po czym wyrzucić do przeznaczonych do tego celu pojemników a w przypadku ich 
braku zabrać ze sobą po zakończeniu połowów. 

8. Przy wyborze i zajmowaniu stanowiska wędkarskiego pierwszeństwo ma ten wędkarz, który 
przybył na nie wcześniej.. 

9. Wędkujący zobowiązany jest opuścić swoje łowisko w przypadku, kiedy mają być rozgrywane 
na nim zawody wędkarskie, przy czym ich organizator musi posiadać pisemne zezwolenie Go-
spodarstwa, które na żądanie tej osoby powinien okazać. Terminarz zawodów wędkarskich jest  
dostępny w siedzibie Gospodarstwa przy ul. Garczyńskich 5B w Zbąszyniu, tel. 68 384 60 46. 

 
 

Gospodarstwo Rybackie ZBĄSZYŃ Spółka z o.o. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian  
w niniejszym Regulaminie, jeśli w trakcie jego obowiązywania wystąpią ku temu uzasadnione  
przesłanki, np. zmiana przepisów państwowych, prawa miejscowego, sprostowanie błędów,  

uzupełnienie braków, itp. 
 
 

Życzymy udanych połowów. 
 
 
 

 


