
                                              REGULAMIN 
 Amatorskiego Połowu Ryb na Zbiorniku „Wolica” na  2018r 
                     od 01 marca do 31 grudnia 

 
1. Właścicielem zbiornika jest UMiG w Stopnicy, a gospodarzem  

Sekcja Terenowa w Stopnicy, Koła PZW w Busku - Zdroju 

2. Do połowu ryb uprawnieni są członkowie PZW  

3. Na zbiorniku obowiązują wymiary ochronne dla ryb: 

a. Karp   do 35cm i od  70cm 

b. Amur   do 50cm i od  80cm 

c. Lin, Jaź   do 30cm 

d. Okoń                      do 20cm 

e. Tołpyga  do 50cm 

f. Szczupak                do     50cm i od  90cm 

g. Sandacz                 do      50cm i od  80cm 

h. Jesiotr, Karaś pospolity („złoty”) - wypuszczamy z powrotem do 

wody 

4. Limit dobowy ryb do zabrania z łowiska 

a. po jednej z takich ryb jak: karp, amur, sandacz, szczupak, 

tołpyga  

b. lin - 2szt,  jaź - 2szt 

c. plus 2kg innych gatunków ryb nie wymienionych wyżej 

Pozostałe gatunki ryb zgodnie z wymiarami i zasadami określonymi 

w RAPR 

5. Na zbiorniku wolno uprawiać wędkarstwo: spławikowo-

gruntowe, muchowe. Ograniczenia połowu ryb metodą   

spinningową, polegającego na dopuszczeniu uzbrojenia 

przynęt spinningowych w nie więcej niż jeden haczyk, który nie 

może mieć więcej niż jednego ostrza, rozstawionego w taki 

sposób, aby nie wykraczało ono poza obwód koła o średnicy 

15mm. Wolno łowić od świtu do zmierzchu, we wszystkie dni 



tygodnia z tym, że we wtorek i czwartek obowiązuje zasada 

„złów i wypuść” nie wolno zabierać ani przetrzymywać 

złowionych ryb. Z soboty na niedziele można wędkować w 

godzinach nocnych od 1 czerwca do 31 sierpnia. 

6. Ryby umieszczone w siatce przeznaczone do zabrania nie 

podlegają wymianie.  

7. Zabronione jest: 

a. wędkowanie ze środków pływających i spod lodu 

b. wędkowanie wzdłuż całej linii brzegowej na odcinku 

przylegającym do Placu rekreacyjno-zabawowego i z 

pomostu  

c. wjazd pojazdów na groble, zakaz kąpieli 

          d. wycinania drzew, krzewów, palenia ognisk 

8. Właściciel i Gospodarz łowiska zastrzegają sobie prawo do 

okresowego wyłączenia łowiska z wędkowania z powodu 

zarybiania, na czas organizacji zawodów wędkarskich oraz 

innych zadań realizowanych na zbiorniku, przez Sekcję lub 

UMIG Stopnica  

9. Obowiązkiem wędkarza jest: 

a. przestrzeganie Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb 

b. utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5m od 

zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na 

stan, jaki został przed rozpoczęciem wędkowania 

c. śmieci zabieramy do domu nie pozostawiamy nad wodą 

10.  W pozostałych nieuregulowanych regulaminem sprawach           

obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, oraz 

ograniczenia wprowadzone przez OKRĘG Kielce. 

 

             

     

 


