Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 1/2015
Dyrektora OSiR
z dnia 02 marca 2015 r.

REGULAMIN WĘDKOWANIA NAD ZALEWEM ,,KARAŚ”
Regulamin Wędkowania zwany dalej Regulaminem określa zasady połowu ryb nad zalewem ,,Karaś” w Lubsku
przy ul. Słowackiego 30.
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących zarówno zrzeszonych w Związku PZW,
jaki niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
„Zalewie Karaś” należy rozumieć: zbiornik wodny o powierzchni 11 ha wraz z otaczającą infrastrukturą:
Przystań Kajakowa, Basen Kąpielowy, Ścieżki pieszo – rowerowe.
,,Administratorze” należy rozumieć : Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Lubsku przy ul. Bohaterów 3d
(tel. 68 372 21 21)

ZASADY OGÓLNE
1. Zalew Karaś jest łowiskiem ogólnodostępnym ,na którym obowiązują specjalne warunki amatorskiego połowu
ryb wędką.
2. Łowisko jest ogólnodostępne udostępnione dla wszystkich, którzy spełnią warunki wydania i obowiązywania
zezwolenia określonego w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Kontrolę nad łowiskiem sprawują osoby wyznaczone przez Dyrektora OSiR.
4. Wykaz osób upoważnionych do kontroli zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu na podstawie
upoważnienia – wzór zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu Wędkowania
5. Przystań kajakowa pozostaje wyłączona z kontroli osób wędkujących. Wędkowanie będzie możliwe po uzyskaniu
zgody Administratora.

UPRAWNIENIA DO WĘDKOWANIA
1. Do wędkowania uprawnione są osoby posiadające wykupiony jednodniowy bilet lub aktualne zezwolenie
na amatorski połów ryb, wydane przez Administratora na dany rok ważne wraz z kartą wędkarską.
2. Członkowie Koła wędkarskiego Nr 1 i Nr 3 w Lubsku upoważnieni są do 50% zniżki
3. Kontrolę nad przestrzeganiem Amatorskiego Połowu Ryb mogą dokonywać uprawnieni członkowie Straży
Rybackiej oraz osoby wyznaczone do kontroli przez Dyrektora OSiR posiadające aktualne imienne upoważnienia.

OKRES WĘDKOWANIA
1. Okres wędkowania ustala się : od 01 stycznia do 31 grudnia zgodnie z Regulaminem PZW
2. Godziny wędkowania: całodobowo wg zakupionego biletu.

RYBOSTAN NAD ZALEWEM KARAŚ
Wzdręga, Karp, Okoń, Płoć, Szczupak, Karaś pospolity, Karaś srebrzysty, Lin, Sum europejski,
Węgorz, Amur biały.

CENY BILETÓW I ZEZWOLEŃ
Ceny biletów reguluje aktualny cennik ustanowiony przez Administratora.

SPRAWY PORZĄDKOWE
1. Wymiary oraz okresy ochronne ryb zgodnie z Regulaminem PZW.
2. Zezwala się na wędkowanie z brzegu dwoma wędkami w strefie wyznaczonej do wędkowania
dla seniorów i dla młodzieży do lat 18 na jedną wędkę.
3. Administrator zbiornika „Zalew Karaś” zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia łowiska
z połowów w związku z zarybianiem, w celu przeprowadzenia czynności pielęgnacyjnych, konserwacyjnych,
technicznych, sanitarnych lub innych.
4. Zastrzega się, że w okresie przyduchy, choroby ryb, wprowadzenia zakazu wędkowania i na czas wykonania
niezbędnych zabiegów, o których mowa w pkt. 3 uiszczona opłata za zezwolenie nie będzie zwracana lub
rekompensowana.
5. Na czas organizowanych zawodów wędkarskich lub imprez sportowych na Zalewie ,,Karaś” posiadacz
zezwolenia jest zobowiązany udostępnić niezbędne stanowisko lub akwen wodny.
6. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na stanowisku wędkarskim.
7. Wędkarz na stanowisku powinien zachować spokój i porządek, a przed opuszczeniem stanowiska winien
sprzątnąć je z nieczystości. Śmieci są własnością wędkującego.
8. Złowione ryby powinny być przetrzymywane w stanie żywym w sadzaku umocowanym na słupku
i okazane do kontroli osobom upoważnionym przez Administratora.
9. Nad Zalewem Karaś obowiązuje zakaz wędkowania ze sprzętu pływającego
10. Osoby łowiące ryby po spożyciu alkoholu zmuszone będą do opuszczenia stanowiska wędkarskiego.
11. Pojazdami mechanicznymi wolno poruszać się wyłącznie po drogach do tego celu udostępnionych.
12. Pojazdy wolno parkować wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
13. Zabrania się wjeżdżania do przyległego lasu oraz parkowania w nim.
14. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania sezonu wędkarskiego.
15. Pozostałe zasady połowu nie ujęte w niniejszym regulaminie obowiązują zgodnie z regulaminem Polskiego
Związku Wędkarskiego.

KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:
 funkcjonariuszy Policji,
 funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej,
 członków Społecznej Straży Rybackiej,
 członków Państwowej Straży Łowieckiej,
 członków Straży Leśnej,
 osoby wyznaczone do kontroli przez Dyrektora OSiR w Lubsku
2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek:
 okazać dokumenty: pozwolenie na wędkowanie wydane przez Administratora i kartę wędkarską
 sprzęt wędkarski,
 złowione ryby i przynęty.

ZABRANIA SIĘ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

poruszania się pojazdami mechanicznymi po łowisku,
przetrzymywania ryb w siatkach lub workach karpiowych.
brania ryb pod skrzela i robienia zdjęć z rybami na stojąco.
kradzieży ryb,
niszczenia zieleni, łamania drzewek, rozpalania ognisk i grilli,
( indywidualne ustalenia z administratorem łowiska odnośnie rozpalania grilla)
naruszania strefy ciszy poprzez głośne śpiewy, krzyki i muzykę.
zanieczyszczania i zaśmiecania łowiska i terenu,
kąpieli w łowisku,
płukania w łowisku naczyń i wylewania do niego nieczystości lub niezużytych napoi.
nadużywania alkoholu,
zakaz patroszenia ryb na obrzeżach zbiornikach,
zakaz znakowania łowiska za pomocą plastikowych butelek, taśm, linek itp.,
zakaz pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów w obrębie Zalewu, w tym na lodzie,
zakaz wjazdu samochodami na teren Zalewu oraz ich postoju poza wyznaczonymi miejscami,
zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza przenośnymi toaletami i miejscami do tego przeznaczonymi,
każdy wędkarz zobowiązany jest do utrzymania stanowiska wędkarskiego w czystości w promieniu 5 m
bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu, w tym wrzucanie śmieci.

SANKCJE:
1. Za naruszanie postanowień regulaminu, wędkujący zostaną usunięci z łowiska, bez możliwości zwrotu
wniesionej opłaty i ponownego korzystania z łowiska.
2. Za łowienie na nieopłacone wędki, wędkarze zostaną ukarani dodatkową opłatą Dokonana opłata nie
upoważnia do dalszego łowienia na tę wędkę.
3. Za kradzież lub zniszczenie mienia, osoby wędkujące zostaną ukarane karą pieniężną, wynoszącą
dziesięciokrotność wartości skradzionej rzeczy lub zniszczonego mienia.
4. Za kradzież ryb, osoby zostaną ukarane karą zgodnie z cennikiem Społecznej Straży rybackiej z
równoczesnym wezwaniem Policji.
5. W przypadku nie stosowania się do warunków połowu ryb Administrator zastrzega sobie prawo
do zatrzymania zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i rejestru przez osoby uprawnione ustawowo
do kontroli oraz kierowania sprawy do właściwego sądu.
6. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów spowoduje
unieważnienie biletu na wędkowanie w tym dniu lub stałego zezwolenia, bez odszkodowania oraz może
spowodować odmowę sprzedaży biletu w następnych terminach.
7. Osoby naruszające przepisy i porządek w sposób drastyczny będą kierowane do ukarania przez
Sąd Rejonowy
8. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy
o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.
9. Każdy wędkarz jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Porządkowym Zalewu Karaś
i stosowania się do jego zapisów. Regulamin jest dostępny przy wjeździe nad Zalew, a także na stronie
internetowej www.osir.lubsko.pl
INFORMACJE KOŃCOWE










Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego,
a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1129, Dz. U. Nr 154 poz. 1803 - Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 / i 27 lipca 2001 r. / Dz. U. Nr 100 poz. 1085 /,
Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym / Dz. U. Nr 66 poz. 750 z późniejszymi zmianami /,
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami /,
Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach / Dz. U. Nr 101 poz. 444 z późniejszymi zmianami /,
Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 114 poz. 492 z późniejszymi zmianami /,
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt / Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późniejszymi zmianami /, Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt / Dz. U. Nr 130
poz. 1456 /,
Rozporządzenia Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roślin / Dz. U. Nr 41 poz. 214 /,
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków
chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie / Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami
(Dz. U. nr 17 poz. 160).

Lubsko, 02.03.2015 r.

