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ZEZW
OLENIE W

ĘDKARSKIE OKRESOW
E

         (ważne z rejestrem połowu )

…
....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko posiadacza zezwolenia)

OKRESOW
A …

...........................................................................................................................................
(rodzaj opłaty/data, daty wędkowania)

W
łaściciel zezwolenia winien posiadać kartę wędkarską i przestrzegać przepisów Ustawy o rybactwie

śródlądowym oraz Regulaminu M
iędzyrzeckiego Towarzystwa W

ędkarskiego „Żwirek” w M
iędzyrzecu

Podlaskim. W
 przypadku naruszenia obowiązujących przepisów zezwolenie może być cofnięte bez

odszkodowania przez upoważnionego do kontroli.

Zauważone przypadki łamania przepisów regulaminu oraz zanieczyszczenia środowiska należy zgłaszać
pod nr telefonu: 608 856 012 lub 796 851 555.

Regulamin w pełnym
 brzmieniu dostępny jest na stronie internetowej www.mtw-zwirek.pl/regulamin

Oświadczam, że zapoznałem
 się z Regulaminem

 Amatorskiego Połowu Ryb M
iędzyrzeckiego

Towarzystwa W
ędkarskiego „Żwirek” w pełnym

 jego brzmieniu, akceptuję i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.

…
.................................................................................................................................................

(data i podpis posiadacza zezwolenia)

Na podstawie pkt 8a Regulaminu korzystania ze zbiorników wodnych „M
iędzyrzeckie Jeziorka”,

obowiązuje zakaz korzystania z silników o napędzie spalinowym.

Niniejsze zezwolenie ważne jest wyłącznie z bankowym dowodem wpłaty zawierającym zgodne daty
wędkowania

W
YCIĄG Z REGULAM

INU AM
ATORSKIEGO POŁOW

U RYB 
W

 AKW
ENIE „M

IĘDZYRZECKIE JEZIORKA”
§4

OCHRONA RYB
1.W

ymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej. 
2.Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 

    - jesiotr objęty jest całkowitą ochroną,
- amur do 35 cm i od 70 cm, 
- jaź, lin, leszcz do 30 cm 
- karp do 35 cm i od 60 cm, 
- karaś pospolity do 20 cm,
- karaś srebrzysty ( japoniec) do 15 cm
- okoń do 20 cm i od 35 cm, 
- sandacz do 50 cm i od 75 cm, 
- szczupak do 50 cm i od 75 cm,
- boleń do 50 cm ,
- wzdręga do 15 cm, 
- pozostałe nie wymienione gatunki ryb – zgodnie z Rozporządzeniem M

inistra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 17 stycznia    
2003 r. (Dz. U. Nr 17 poz. 160 z późn. zmianami). 

3.W
prowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby: 

- amur, karp, sandacz, szczupak, boleń, pstrąg 1 szt., 
- lin, karaś pospolity -  2 szt., 
- leszcz, okoń 5 szt. 

4.Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 3 szt. (nie wliczając okonia i
leszcza) w ciągu doby. 

5.W
prowadza się następujące okresy ochronne ryb: 

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia, 
- sandacz od 1  stycznia do 31 maja, 
- sum od 1 stycznia do 31 maja. 

6.Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 4kg w ciągu
doby. Ryby z gatunków wymienionych w pkt. 3, przekraczające wagę 4 kg, wyczerpują limit dobowy. 

§5
KONTROLA I ODPOW

IEDZIALNOŚĆ W
ĘDKUJĄCYCH 

W
 W

ODACH M
TW

1.
Osobami uprawnionymi do kontroli są Członkowie M

TW
 na podstawie ważnej legitymacji członkowskiej, Funkcjonariusze

Policji, Straży Leśnej, Państwowej Straży Rybackiej, Straży M
iejskiej. 

2.
Dokumenty uprawniające do wędkowania, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty wędkarz powinien okazać na żądanie osób
uprawnionych do kontroli na łowisku M

TW
, po okazaniu przez nich dokumentów uprawniających ich do kontroli. 

3.
Każdy z wędkujących zobowiązany jest do zwracania uwagi na przestrzeganie niniejszego regulaminu przez sąsiadujących z nim
na łowisku wędkarzy oraz do informowania Członków M

TW
 o wszelkich przejawach łamania postanowień regulaminu. 

4.
Za zachowanie na łowisku M

TW
 i łamanie postanowień niniejszego regulaminu przez osobę zaproszoną lub członków rodziny

pełną odpowiedzialność ponosi ich opiekun. 
5.

Naruszenie przez wędkarza postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych regulacji prawnych wymienionych w §6 pociąga za
sobą konsekwencje utraty pozwolenia na amatorski połów

 ryb wydanego przez M
TW

, bez prawa zwrotu kosztów
 tego

pozwolenia oraz jego ponownego zakupu w bieżącym roku kalendarzowym i kolejnych 3 lat.




