
REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO   NA 2019 rok 
                    

                     „STAW POŁCHOWO nr 1” 
 
 

Administratorem Łowiska Specjalnego PZW w Węgorzynie „STAW POŁCHOWO NR 1” jest 

Okręgu PZW w Szczecinie, a gospodarzem Koło PZW Nr 15 „Węgorz” w Węgorzynie. 

I. Informacje ogólne o łowisku. 
1. Łowisko ma charakter licencyjny. Celem utworzenia łowiska specjalnego w Węgorzynie  

jest stworzenie atrakcyjnej możliwości wędkowania dla wędkarzy – członków PZW.  

2. Podstawowe gatunki ryb występujące w łowisku to: lin, szczupak, okoń, karp, karaś 

srebrzysty i pospolity. 

3. Łowisko specjalne „STAW POŁCHOWO nr 1” znajduje się w mieście Węgorzyno. 

Powierzchnia lustra wody ok. 80 hektarów. 

II.   Uprawnieni do wędkowania na łowisku:                                              

Prawo do wędkowania na „STAWIE POŁCHOWO nr 1” mają wyłącznie 

członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego  

1. Członkowie PZW z Okręgu PZW w Szczecinie spełniający wszystkie (łącznie) poniższe 

kryteria – podpunkty a, b. 

a) opłacona - aktualna składka członkowska oraz opłacona składka okręgowa na 

zagospodarowanie i ochronę wód (do połowu ryb ze środków pływających wymagana 

jest opłacona składka uzupełniająca ŁÓDŹ).  

b) wykupienie licencji - zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na „STAWIE 

POŁCHOWO nr 1”. (wykupienie licencji jest jednocześnie zgodą na 

podporządkowanie się obowiązującemu Regulaminowi Łowiska). 

2. Wędkarze z Polskiego Związku Wędkarskiego z innych Okręgów mają prawo 

wędkowania na poniższych zasadach: 

A. Wędkarze z Okręgów, które mają podpisane porozumienie z Okręgiem PZW               

w Szczecinie spełniający wszystkie (łącznie) poniższe kryteria – podpunkty a, b. c, d. 

a) opłacona - aktualna składka członkowska oraz opłacona składka okręgowa              

w macierzystym okręgu, 

b) opłacona – aktualna składka okręgowa ULGOWA Okręgu PZW w Szczecinie na 

zagospodarowanie i ochronę wód, 

c) na wędkowanie ze środków pływających - opłacona składka uzupełniająca Okręgu 

PZW w Szczecinie ŁÓDŹ. 

d) wykupienie licencji - zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na „STAWIE 

POŁCHOWO nr 1”. (wykupienie licencji jest jednocześnie zgodą na 

podporządkowanie się obowiązującemu Regulaminowi Łowiska). 

B.  Wędkarze z Okręgów, które nie podpisały porozumienia z Okręgiem PZW w  

     Szczecinie spełniający wszystkie (łącznie) poniższe kryteria – podpunkty a, b. c, d.: 

 a) opłacona - aktualna składka członkowska oraz opłacona składka okręgowa             

w macierzystym okręgu, 

b) opłacona – aktualna składka okręgowa Okręgu PZW w Szczecinie na 

zagospodarowanie i ochronę wód, 

c) na wędkowanie ze środków pływających - opłacona składka uzupełniająca Okręgu 

PZW w Szczecinie ŁÓDŹ. 

d) wykupienie licencji - zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na „STAWIE 

POŁCHOWO nr 1”. (wykupienie licencji jest jednocześnie zgodą na 

podporządkowanie się obowiązującemu Regulaminowi Łowiska). 



III. Zasady wędkowania w obrębie łowiska:                                              

1. Do wędkowania udostępniony jest wyłącznie staw nr 1 (pomiędzy zabudowaniami 

miasta Węgorzyno, a groblą oddzielającą od stawu nr 2). 

2. Wędkowanie odbywa się głównie ze środków pływających (obowiązuje składka 

uzupełniająca ŁÓDŹ). 

3. Zakaz używania jednostek pływających z silnikiem spalinowym. 

4. Zakaz wodowania jednostek pływających poza miejscami wyznaczonymi                         

i oznakowanymi przez gospodarza łowiska. 

5. Zakaz budowy i remontów pomostów oraz stanowisk wędkarskich bez zgody Okręgu 

PZW w Szczecinie i gospodarza łowiska. 

6. Budowa pomostu (kładki) może być prowadzona po wyrażeniu zgody przez Zarząd 

Okręgu PZW w Szczecinie i podpisaniu stosownej umowy (kładka będzie własnością 

Okręgu – z przywilejami dla jej budowniczego). 

7. Na łowisku obowiązują zasady połowu ryb określone w Regulaminie Amatorskiego 

Połowu Ryb PZW wraz ze zmianami określonymi w pkt 3. 

8. Wprowadza się następujące zasady połowu ryb na łowisku specjalnym: 

a) Wędkowanie z brzegu i ze środków pływających od 1 maja do 31 października 2019r.  

b) wędkować wolno tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu (jedną godzinę przed 

wschodem i jedną godzinę po zachodzie słońca – czas podawany dla Warszawy), 

c)  dopuszcza się połów ryb metodami: spławikową, spinningową, na żywca i na martwą 

rybkę z brzegu i ze środków pływających (ze środków pływających wyłącznie dla 

wędkarzy, którzy wykupili okręgową składkę uzupełniającą ŁÓDŹ).  

d) obowiązuje zakaz połowu ryb metodą TROLLINGOWĄ, 

e)  zakaz posiadania w czasie wędkowania ryb, które nie zostały złowione na Łowisku 

Specjalnym PZW  „STAW POŁCHOWO nr1 ” w Węgorzynie, 

f)  zabrania się podmieniania złowionych ryb włożonych do siatki, 

g)  zakaz posiadania ryb w siatce poza limitem określonym w Regulaminie. 

h)  zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym, 

g)  obowiązują dobowe normy połowu ryb i wymiary ochronne: 

 

L.p. Gatunek ryby Dopuszczalny limit       Wymiar ochronny 

1. KARP    2 sztuki/1 dzień do 35 cm; powyżej 70 cm 

2.  LIN    3 sztuki/1 dzień do 30 cm 

3.  SZCZUPAK    1 sztuka/1 dzień do 55 cm; powyżej 90 cm 

4. KARAŚ    15 sztuk/1 dzień   nie obowiązuje 

5. OKOŃ       3 kg /1 dzień do 17 cm; powyżej 35 cm 

6. WĘGORZ        1 sztuka do 60 cm 

7. AMUR ZAKAZ ZABIERANIA Z ŁOWISKA 

8. INNE GATUNKI RYB       Według  Regulaminu Amatorskiego Połowu ryb PZW 

 

 

h)  Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb gatunków (pkt 1-6) ryb nie może 

przekroczyć czterech sztuk/dobę (nie dotyczy karasia, okonia płoci i innych 

gatunków).  

2. Rejestr połowu ryb. 

a) Obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb, 

b) Rejestr jest prowadzony zgodnie z zasadami w nim określonymi, 

c) Rejestr jest wydawany wraz z licencją, 



d) przed rozpoczęciem wędkowania należy w rejestrze wpisać datę połowu,  

e) złowiona ryba przeznaczona do zabrania i włożona do siatki musi być obowiązkowo 

wpisana do rejestru przed ponownym zarzuceniem wędki,  

f) uzupełnienie rubryki „kg” dotyczące wagi złowionych ryb może  być dokonane po 

opuszczeniu łowiska,                                                                                               

g) Rejestr podlega zdaniu w punkcie, w którym nastąpiło wykupienie licencji,  

h) Rejestr złowionych ryb znajduje się w licencji, 

3. Przepisy porządkowe w obrębie łowiska: 

a) zakaz biwakowania oraz organizowania imprez bez zgody Zarządu Koła PZW nr 15 

„Węgorz” Węgorzyno, 

b) zakaz palenia ognisk,  

c) na łowisku obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci, 

d) wędkarz zobowiązany jest do posprzątania w promieniu 5m swojego stanowiska.  

4. Zezwolenie na przeprowadzenie zawodów wędkarskich (z upoważnienia Okręgu PZW    

w Szczecinie) wydaje Zarząd Koła PZW Nr 15 „Węgorz” w Węgorzynie. 

a) zawody przeprowadzane zgodnie z przepisami PZW, 

b) zawody wyłącznie „na żywej rybie”. 

c) w czasie zawodów nie obowiązują limity ustalone dla łowiska, 

5. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody                       

          do wędkowania w uzasadnionych przypadkach: 

a) na czas zarybiania, 

b) na czas konserwacji urządzeń wodnych i innych prac remontowych, 

c) podczas organizowania zawodów wędkarskich.  

6. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez    

          osoby wymienione w RAPR. 

7.  Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska „STAW POŁCHOWO NR 1”,       

a także nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować 

zatrzymanie Licencji bez prawa zwrotu kosztów jej pozyskania oraz skierowanie sprawy 

do rzecznika dyscyplinarnego i sądu koleżeńskiego. 

8. Administrator i gospodarz łowiska (wymienieni w punkcie I nie ponoszą 

odpowiedzialności za kradzież sprzętu lub wypadki podczas wędkowania. 

 

IV. Wydawania licencji - zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:  
 

 Licencję - zezwolenie może wykupić tylko członek PZW zgodnie z zapisami niniejszego 

Regulaminu.  

Sprzedaż licencji - zezwoleń jest prowadzona w sklepie „Dymek” ul. Grunwaldzka 

27 73-155 Węgorzyno od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00,  

a w soboty w godzinach 8.00 – 14.00. 

lub „przez internet”. 

Druki dostępne na stronie www.pzwszczecin.com w zakładce: Druki do pobrania. 
 

 

 

Numer rachunku bankowego:   35 1240 3813 1111 0000 4375 6719                                                                   
 

 

 

http://www.pzwszczecin.com/


CENNIK ZEZWOLEŃ NA 2019r.  „STAW POŁCHOWO nr 1” 

Okres ważności Sposób 

wędkowania 

Dopuszczalny 

okres wędkowania 

Wysokość opłat 

dla członków Koła 

PZW „Węgorz” 

Wysokość opłat 

dla członków 

PZW 

1 dzień BRZEG I ŁÓDŹ 01.05.-31.10.2019r. 10,00 zł 16,00 zł 

3 dni BRZEG I ŁÓDŹ 01.05.-31.10.2019r. 21,00 zł 32,00 zł 

7 dni BRZEG I ŁÓDŹ 01.05.-31.10.2019r. 34,00 zł 44,00 zł 

1 dzień BRZEG 01.05.-31.10.2019r. 7,00 zł 11,00 zł 

3 dni BRZEG 01.05.-31.10.2019r. 15,00 zł 26,00 zł 

7 dni BRZEG 01.05.-31.10.2019r. 27,00 zł 36,00 zł 
 

 

Istnieje możliwość uzyskania zniżki takiej jak dla członka Koła PZW nr 15„Węgorz” pod warunkiem 

odrobienia  roboczogodzin na rzecz    ŁOWISKA  SPECJALNEGO   POŁCHOWWO.      

Szczegóły w Zarządzie Koła „Węgorz”- Prezes tel. 697045838 
 

                   

V. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w 

Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW.  

REJESTR POŁOWU RYB 
Data Gatunek ryby 

 

Ilość (sztuki) 

(Ryby zabrane) 

Waga 

(Ryby zabrane) 

        Wypuszczono 

(sztuki) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


