Łowisko PZW O/Nowy Sącz
„Stawy w Kobylance” 2021
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GospodarzemŁowiska jest PZW Okręg Nowy Sącz
Nadzorcą Łowiska jest Koło PZW „ Miasto Gorlice”
Warunkiem wydania zezwolenia rocznego na to łowisko jest: posiadanie karty wędkarskiej oraz aktualnych składek
członkowskich PZW o/ Nowy Sącz.
Gospodarz lub nadzorca stawów zastrzega sobie prawo zamknięcia łowiska lub jego części na czas organizacji zawodów, po
zarybieniach, lub w czasie nie korzystnych warunków atmosferycznych (powódź i susza, utrzymanie porządku tj. koszenie ,prace
na łowisku itp.)Równocześnie dopuszcza się możliwość zmian w regulaminie łowiska w zależności od potrzeb.
Wędkujący zobowiązany jest do wpisania w zezwoleniu daty rozpoczęcia połowu.
W przypadku posiadania zezwolenia No Kill (złów i wypuść) obowiązujecałkowity
ałkowity zakaz połowu nażywą, martwą rybkę i
ich części oraz całkowity zakaz zabierania ryb.
Zabrania się jednoczesnego połowu na stawie nr 1 i stawie nr 2.
Na stawie nr 1 (dolny obok parkingu)obowiązuje:
a.
Całkowity zakaz stosowania metody spinningowej.
b.
Zakaz połowu na żywą i martwą rybkę lub ich części w okresie do 31 maja.
c.
Zakaz zbrojenia żywej oraz martwej rybki i ich części w kotwice.
Na stawie nr 2 (górny ) obowiązuje:---Całkowity zakaz zabierania ryb ze stawu
a)
zakaz połowu na „zimochowie”
b)
Całkowity zakaz połowu na żywą i martwą rybkę lub ich części.
c)
Wędkarz zobowiązany jest posiadać przy sobie podbierak oraz matę do odhaczania ryb
d)
Przynęty zbrojone tylko i wyłącznie w pojedynczy haczyk bezzadziorowy
Parkowanie pojazdów tylko iwyłącznie naparkingu obok stawy nr 1.
Na łowisku obowiązuje:
--------Całkowity zakaz używania kotwic do połowu ryb -------------------Całkowity zakaz używania podrywki do połowu ryb i pozyskiwania „żywca”---------„żywca”
------Całkowity
Całkowity zakaz zabierania Karpia Pełnołuskiego oraz Lina--------Lina
Zabrania się :
- Rozpalania ognisk na stawie nr 2 , staw nr 1 – ogniska tylko w wyznaczonych miejscach
- Spożywania alkoholu na terenie łowiska oraz parkingu
- Kąpieli, brodzenia, oraz używania środków pływających. Wjazdu na groblę pojazdami silnikowymi.
- Wycinania drzew, krzaków, trzcin, tataraku wokół stawów, patroszenia
atroszenia ryb na terenie łowiska.
Wędkarz jest zobowiązany do utrzymania zajmowanego stanowiska w czystości
ystości w promieniu 5m
5 (RAPR pkt III.3)oraz do
rozmieszczenia wędek maksymalnie w odległości 5m jedna od drugiej.
Ilość ryb przeznaczonych do zabrania na zezwoleniu „Dobowym”nie może przekraczać 2 sztuk
sz
ryb łącznie.
Ilośćryb przeznaczonych do zabrania na zezwoleniu „Rocznym” nie może przekroczyć 20 sztuk ryb łącznie oraz
maksymalnie 5szt na miesiąc.
Wymiary ochronne i limity dobowe, roczne:
Limit dzienny nie może przekroczyć 2 sztuk ryb na dobę:
a)
Karp – do 35cm i od 50cm - nie więcej niż 15szt rocznie
b)
Amur – do 50 i od 75cm–nie więcej niż 4szt rocznie
c)
Szczupak – do 50cm i od 70cm– 1szt na dobę i nie więcej niż 3szt rocznie
d)
Sandacz –do 50cm i od 70cm - 1szt na dobę i nie więcej niż 3szt rocznie
e)
Pstrąg tęczowy – do 30 i od 50cm - nie więcej niż 15szt rocznie
f)
Leszcz – do 35 cm i od 50cm – nie więcej niż 15szt rocznie
g)
Sum – do 70cm – 1szt na dobę
h)
Karaś do 25cm – nie więcej niż 20szt. rocznie
Zasady połowu ryb nie ujęte w niniejszym regulaminie, a także wymiary, limity dobowe i okresy ochronnedla pozostałych
gatunków ryb reguluje § 1 pkt I-III oraz V i VI Ogólnego Regulaminu Łowisk Okręgu PZW w Nowym Sączu, przyjętego uchwałą
Zarządu Okręgu PZW w Nowym Sączu (dostępny na stronie internetowej Okręgu).
Całkowity zakaz zabierania z łowiska - Jesiotra.
Ryby przeznaczone do zabrania należy natychmiast wpisać do rejestru połowu.
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Ryby przetrzymywane w siatce nie można podmieniać na inne.Do rejestru połowów należy wpisywać długość ryb przeznaczonych
do zabrania w cm ( nie kreski).Po upływie/utracie ważności zezwolenia jego posiadacz jest zobowiązany do zwrotu
zezwolenia wraz z rejestrem połowu do Nadzorcy Łowiska.
Wędkujący jest zobowiązany do poddania zezwolenia, sprzętu służącego do połowu ryb oraz złowionych ryb
kontroliprzedstawicieli Gospodarza lub Nadzorcy Łowiska, oraz innych uprawnionych organów.
Wykorzystaniezezwolenia jest równoznaczne z akceptacją obowiązującego na Łowisku Regulaminu. Nie stosowanie się do
postanowień zezwolenia powoduje natychmiastowe unieważnienie/cofnięcie zezwolenia bez odszkodowania do końca roku
kalendarzowego oraz rodzi odpowiedzialność wynikającą z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Unieważnienie/cofnięcie
zezwolenia stwierdza przedstawiciel Gospodarza lub Nadzorcy Łowiska stosowną adnotacją na zezwoleniu Dodatkowo
Gospodarz Łowiska zastrzega sobie prawo odmowy wydania zezwolenia członkom PZW, którzy byli karani dyscyplinarnie lub
złamali regulamin łowiska „Stawy w Kobylance. na okres dalszych dwóch lat.
Zapoznałem się z regulaminem łowiska i akceptuję go w całości.

