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§ 1 

Wstęp 

 

1. Dzierżawcą Jeziora Przechlewskiego wyłonionym w wyniku przetargu jest 

F.H.U. Łowię bo Lubię Bogdan Barton, ul. Szkolna 4a/6, 77-320 Przechlewo, NIP 843-105-

32-29. Jezioro Przechlewskie przeznaczone jest do amatorskiego połowu ryb oraz do 

racjonalnej gospodarki rybackiej. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Użyte w regulaminie definicje: 

1) Dzierżawca – F.H.U. Łowię bo Lubię Bogdan Barton; 

2) Gospodarz – F.H.U. Łowię bo Lubię Bogdan Barton; 

3) Jezioro – Jezioro Przechlewskie; 

4) Regulamin – regulamin amatorskiego połowu ryb na Jeziorze Przechlewskim  

w gminie Przechlewo; 

5) Ustawa o rybactwie śródlądowym – USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 

śródlądowym z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2015 poz. 652); 

6) Wędkowanie – amatorski połów ryb. 

 

§ 3 

Prawa i obowiązki wędkującego 

 

1. Prawo do wędkowania na jeziorze mają wyłącznie osoby posiadające przy 

sobie aktualne zezwolenie na wędkowanie wydane przez dzierżawcę. 

2. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: 

1) Funkcjonariuszy Policji; 

2) strażników Państwowej Straży Rybackiej; 

3) strażników Społecznej Straży Rybackiej; 

4) osoby upoważnione do kontroli przez dzierżawcę. 

3. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek:  

1) okazać dokumenty, 

2) sprzęt wędkarski oraz  

3) złowione ryby.  
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4. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez wędkarza, pociąga za sobą 

konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym oraz cofnięcie zezwolenia na 

wędkowanie. 

5. Dopuszcza się jednak jednorazową możliwość ponownego zakupu zezwolenia. 

6. Drugie naruszenie regulaminu powoduje cofnięcie zezwolenia do końca 

danego roku kalendarzowego. 

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być 

na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie 

dzierżawcy jeziora. 

8. Każdy wędkarz ma obowiązek natychmiast powiadomić dzierżawcę, Policję 

lub Urząd Gminy w Przechlewie, jeżeli zauważy zanieczyszczenia wody, śnięte ryby, zmiany 

koloru wody itp. 

9. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie  

w czasie wędkowania i po jego zakończeniu. 

 

§ 4 

Zasady wędkowania 

 

1. Na jeziorze dozwolone jest wędkowanie z brzegu oraz z łodzi na: 

1) dwie wędki: 

 zwykłe spławikowe lub 

 gruntowe; 

2) jedną wędkę: 

 spinningową lub 

 żywcową.  

2. Wędkowanie dozwolone jest przez całą dobę.  

1) Na wędkowanie nocne obowiązują dodatkowe opłaty.  

2) Wędkowanie w nocy dozwolone jest wyłącznie z brzegu. 

3. Dzieci do 14 lat mogą wędkować bezpłatnie pod opieką dorosłego opiekuna, 

posiadającego aktualne zezwolenie na amatorski połów ryb w jeziorze w obrębie jednego 

stanowiska razem z opiekunem. 

4. Łowienie pod lodem dozwolone jest przy użyciu dwóch wędek.  

5. Zabrania się łowienia pod lodem w porze nocnej. 
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§ 5 

Ochrona ryb 

 

1. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb, które mogą być zabrane  

z łowiska w ciągu doby (w godz. 0
00

 - 24
00

). 

1) lin, karp – 4 szt., 

2) szczupak, sandacz, węgorz – 2 szt., 

3) leszcz – 15 szt. do 1 kg, 10 szt. powyżej 1 kg, 

4) łączna ilość ryb innych gatunków niewymienionych wyżej – do 5 kg. 

2. Ryby w stanie żywym złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy 

przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych 

obręczach. 

1) Złowione przez siebie ryby należy przechowywać osobno, z tym że zabrania się 

przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz.  

2) W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb, niż wynika to z limitów dobowych. 

3. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 

1) Amur  do 45 cm oraz od 80 cm, 

2) Karp  do 40 cm oraz od 80 cm, 

3) Leszcz  do 25 cm, 

4) Lin  do 30 cm oraz od 50 cm, 

5) Okoń  do 18 cm oraz od 40 cm, 

6) Płoć  do 15 cm, 

7) Sandacz do 50 cm oraz od 70 cm, 

8) Sum  do 70 cm, 

9) Szczupak do 55 cm oraz od 80 cm, 

10) Węgorz do 55 cm. 

4. Ustala się następujące okresy ochronne ryb: 

1) Szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia 

(przy braku pokrywy lodowej od 1 marca – do 30 kwietnia), 

2) Sandacz od 1 marca do 31 maja, 

3) Węgorz od 15 czerwca do 15 lipca. 
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§ 6 

Wędkarzowi nie wolno 

 

1) Sprzedawać lub rozdawać złowionych na łowisku ryb; 

2) Budować pomostów bez zgody gospodarza wody; 

3) Czyścić ryb nad brzegami jeziora; 

4) Łowić metodą „szarpaka”; 

5) Cumować łodzi poza miejscami wyznaczonymi przez gospodarza wody; 

6) Wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

7) Stosować sztucznego światła służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb; 

8) Przechowywać i zabierać ryby poniżej ich wymiaru ochronnego; 

9) Zabrania się wpuszczania do jeziora ryb innych gatunków i pochodzenia niż te 

wymienione w §5, pkt 3. bez zgody gospodarza jeziora;  

10) Na jeziorze zabroniona jest metoda trolingu; 

11) Zabrania się łowienia pod lodem na żywca. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Łowiący z brzegu powinni zachować bezpieczne odległości od innych 

wędkujących (minimum 10 m), a między łodziami minimum 50 m. 

2. Z  uwagi  na  wielkość jeziora ogranicza się  ilość  łodzi do 5 szt. 

3. Wędkarz  zainteresowany  cumowaniem  łodzi  na  jeziorze musi uzyskać na to 

zgodę dzierżawcy. 

4. Cennik opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb na Jeziorze Przechlewskim 

stanowi załącznik nr 1. 

5. W pozostałych nieuregulowanych Regulaminem sprawach obowiązuje ustawa 

o rybactwie śródlądowym. 
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Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Wszelkie okresowe zmiany w regulaminie dostępne będą na stronie: 

 www.bogdanbarton.pl 

 www.facebook.com/jezioroprzechlewskie 

 gablota nad j. Przechlewskim 

 

http://www.bogdanbarton.pl/
http://www.facebook.com/jezioroprzechlewskie

