CO KAŻDY MOCZYKIJ WIEDZIEĆ POWINIEN !!!
Ogólne zasady wędkowania
Zgodne z regulaminem amatorskiego połowu ryb, aby wędkować potrzebne są generalnie dwie rzeczy:
1/ karta wędkarska
2/ odpowiednie /do wody/ zezwolenie /licencja/.
1/ Stosownie do Ustawy o Rybactwie Śródlądowym /Dz.U. 2003 nr:17 poz.160/ i rozporządzeniu do niej, do
wydawania kart wędkarskich upoważniony jest starosta, aktualny do stałego miejsca zamieszkania. Aby
otrzymać ten dokument należy złożyć egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną
przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb.
W województwie Warmińsko- mazurskim egzamin kosztuje:
 dorośli – 30,00
 dzieci i młodzież szkolna- gratis.

Powiatowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy w giżyckim sklepie wędkarskim
przy ulicy Daszyńskiego 28b, tel. 87/ 428-80-89 w każdą sobotę od godz: 15,00-17,00.
Z posiadania kart wędkarskich zwolnione są: dzieci do 14 roku życia i cudzoziemcy czasowo przebywający w
Polsce. Dzieci te mogą wędkować tylko z opiekunem w ramach jego łowiska i dziennego limitu połowu.
Nie posiadanie tego dokumentu sankcjonuje 200 złotych mandatu.

2/ Zezwolenia /licencje/.
O obrębie Giżycka mamy kilkanaście podmiotów gospodarujących na naszych wodach.
 Gospodarstwo Rybackie Piękna Góra
które udostępnia do wędkowania jeziora: Buwełno, Byczek, Dargin, Doba(Dobskie), Jagodno, Kisajno, Łabab,
Niegocin, Okrągłe, Popówka Wlk, Skarż, Sztynort, Ublik Mały /Zielone/, Ublik Wielki, Wojnowo, Wojsak.
Wyszczególnienie
(sezon letni)

Sezon

1 tydzień

3 dni

2 dni

1 dzień

Połów z łodzi
01.04-30.11.

380

160

75

50

26

Połów z brzegu
01.04-30.11.

260

120

48

32

17

Zezwoleni wędkarskie nie uprawnia do łowienia ryb na przynętę holowaną ( trolling , dorożka).
Zakaz wędkowania w nocy
 Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach
W rejonie Giżycka możemy wędkować na jeziorach: Babka, Bartelnik, Biała Kuta, Brożówka, Brzask, Czarna
Kuta, Głęboka Kuta, Gołdapiwo, Harsz M, Harsz Wlk, Kożuchowskie, Kruklin, Krzywa Kuta, Lemięt, Orzysz,
Patelnia, Piecek, Piłaki Wlk, Pozezdrze, Sajno, Soltmany, Stręgielek, Strzelniki, Tajty, Wilkasy, Wilkus,
Żabinki, Żywki, Żywy.

Opłaty całoroczne
ZRZESZENI W PZW
Wszystkie jeziora - normalna
Wszystkie jeziora - ulga 50%
Wszystkie jeziora - ulga 75%
Jedno jezioro - normalna
Jedno jezioro - ulga 50%
Jedno jezioro - ulga 75%
Jedno jezioro - socjalna
Jedno jezioro - socjalna ulga 50%
Jedno jezioro - socjalna ulga 75%

CENA
240 zł
120 zł
60 zł
180 zł
90 zł
45 zł
60 zł
30 zł
15 zł

DOPŁATY
Trolling - do wsz. jezior
Trolling - do wsz. jez. ulga 50%
Trolling - do wsz. jez. ulga 75%
Trolling - jedno jezioro
Trolling - jedno jezioro ulga 50%
Trolling - jedno jezioro ulga 75%

OPŁATY OKRESOWE
1 – dniowa zrzeszeni
3 - dniowa zrzeszeni w PZW
7 - dniowa zrzeszeni w PZW
14 - dniowa zrzeszeni w PZW
30 - dniowa zrzeszeni w PZW

16 zł
38 zł
70 zł
110 zł
150 zł

Trolling - dopl.1-dniowa zrzeszeni
Trolling - dopl.3-dn.zrzeszeni
Trolling - dopl.7-dn.zrzeszeni
Trolling - dopl.14-dn.zrzeszeni
Trolling - dopl.30-dn.zrzeszeni

.

 Gospodarstwo Rybacko-wędkarskie Olsztyn / Łomża/
Jeziora: m.in.: Dejguny i Dejgunek, Grajewko, Iławki
1 dzień

18,00

3 dni

45,00

7 dni

80,00

dobowa

25,00

całoroczna

260,00

/wkładka majowa / = 100,00

Metody wędkowania
Mając do dyspozycji taki ogrom wody, wędkarze mogą stosować wszystkie metody np:
1/ spławikowa- czyli łowienie ryb spokojnego żeru,
2/ gruntowa,
3/ spinningowa – łowienie ryb drapieżnych,
4/ tollingowa,
5/ żywcowa – łowienie na tzw. żywą lub śniętą rybę,
6/ podlodowa – łowienie ryb pod lodem,... .

Ochrona ryb
Wymiar ochronny to długość ryby od początku pyszczka do najdalszego miejsca płetwy ogonowej.
Oto wymiary i okresy ochronne najbardziej popularnych ryb w naszych wodach.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rybacki użytkownik wód może zwiększyć te parametry.

CENA
120 zł
60 zł
30 zł
90 zł
45 zł
22 zł

8 zł
19 zł
35 zł
55 zł
75 zł

RYBA

OKRES OCHRONNY

WYMIAR OCHRONNY

KARAŚ
KRĄP
KARP
LESZCZ
LIN
MIĘTUS
OKOŃ
PŁOĆ
SANDACZ
SIEJA
SUM
SZCZUPAK
WĘGORZ
WZDRĘGA

Nie ma
Nie ma
Nie ma
Nie ma
Nie ma
Od 1 grudnia do końca lutego
Nie ma
Nie ma
Od 1 stycznia do 31 maja
Od 1 października do 31 grudnia
Od 1 stycznia do 31 maja
Od 1 stycznia do 30 kwietnia
Od 1 grudnia do 31 marca
Nie ma

Nie ma
Nie ma
30 cm
Nie ma
25 cm
25 cm
15 cm
Nie ma
50 cm
35 cm
70 cm
50 cm
60 cm
15 cm

Limity połowowe
1/ SUM – 1szt.
2/ SANDACZ, SZCZUPAK, SIEJA – łącznie 2 szt.
3/ WĘGORZ – 2 szt.
4/ KARP – 3 szt.
5/ LIN – 4 szt.
6/ KARAŚ, KRĄP, LESZCZ, PŁOĆ, OKOŃ, MIĘTUS, WZDRĘGA - łącznie 5 kg w ciągu doby.

Obowiązki wędkarza
1/ Przed przystąpieniem do wędkowania, ustal do kogo należy łowisko i czy nie obowiązują inne ograniczenia.
2/ Nie zapomnij posiadać przy sobie: karty wędkarskiej i aktualnej licencji.
3/ Przy wyborze i zajmowaniu stanowiska, pierwszeństwo ma ten, kto przybył
pierwszy. Patrz odległości
między wędkującymi.
4/ Wędki muszą być pod stałym nadzorem i należy posiadać specjalny przyrząd do wyciągania haczyka z
pyszczka ryby.
5/ Po zakończeniu wędkowania, nie zapomnij zostawić po sobie czyste stanowisko. Żądaj tego od innych.
6/ Zachowaj ciszę i kulturę.
SANKCJE??
Dokonywanie amatorskiego połowu ryb: o wymiarach ochronnych
: w okresach ochronnych

100zł
200zł

W odległości mniejszej niż 50m od budowli i urządzeń hydrotechn.

100zł

W odległości mniejszej niż 50m od narzędzi połowowych

200zł

Wędką przez stałe podnoszenie i opuszczanie przynęty/nie dotyczy połowów pod lodem/
Brak rejestracji sprzętu pływającego

200zł
200zł

Nie posiadanie licencji,

200zł.

Autor : Andrzej Wojciechowski

właściciel firmy "foto-kaśka giżycko"
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !!!

