
REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ  

NA TERENIE ZBIORNIKA „STARORZECZA” W SKAWINIE 

Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb wędką na terenie „Starorzecza”, w wodach będących we 

władaniu Gminy Skawina i obowiązuje wszystkich wędkujących w tych wodach. Wejście na łowisko jest 

równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonania amatorskiego połowu ryb wędką na zbiorniku „Starorzecza”  

w Skawinie. 
 

2. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na zbiorniku „Starorzecza” w Skawinie reguluje: 
 

 Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U. 2015, poz. 652 z póź.zm.); 

 Regulamin Amatorskiego połowu Ryb (RAPR) – Polskiego Związku Wędkarskiego; 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. 
 

3. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie 

wędkowania na terenie „Starorzecza” w Skawinie oraz pozostawione albo zagubione przedmioty.  

Osobie posiadającej zezwolenie i naruszającej jego warunki grozi utrata prawa do połowu ryb na terenie 

„Starorzecza”. 
 

4. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków. 
 

5. Limit dobowy (w godz. 0
00

-24
00

) oraz wymiary i okresy ochronne złowionych i zatrzymanych ryb do 

zabrania z łowiska muszą być zgodne z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) Okręg PZW 

Kraków na 2018 r. z wyjątkiem wymiarów ochronnych: 
 

 szczupak i sandacz – do 50cm i powyżej 90 cm; 

 płoć, wzdręga, krąp, leszcz – brak wymiaru ochronnego.  
 

6. Ryby przeznaczone do zabrania muszą być przechowywane w stanie żywym w siatkach wędkarskich do 

czasu zakończenia wędkowania. 
 

7. Ustala się odległość między wędkującymi na min. 5 metrów nie dotyczy metody spinningowej w której 

obowiązuje odległość zgodna z RAPR. 
 

8. Nie przestrzeganie warunków przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy 

o rybactwie śródlądowym.  

 

Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez : 
 

1) funkcjonariusza Policji; 

2) funkcjonariusza Straży; 

3) wędkarza posiadającego aktualne zezwolenie na teren „Starorzecza” w Skawinie; 

4) każdy posiadacz Zezwolenia ma prawo do kontroli innych wędkujących na terenie „Starorzecza”  

w Skawinie. 
 

Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać następujące dokumenty:  
 

1) dokument tożsamości; 

2) kartę wędkarską; 

3) aktualne Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką na terenie zbiornika „Starorzecze” w Skawinie 

wydane przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie; 

4) sprzęt wędkarski oraz złowione ryby i przynęty. 
 

Na terenie łowiska Park Miejski zabrania się ponadto: 
 

1) zaśmiecania terenu, niszczenia roślinności, rozpalania ognisk, za wyjątkiem miejsc do tego 

przeznaczonych, parkowania samochodów poza miejscem do  t ego wyznaczonym, głośnego zachowania;  

2) wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie bez względu na stan, jaki zastał 

przed rozpoczęciem połowu; 

3) połowu ryb ze środków pływających oraz mostków; 

4) używania drewnianych podpórek do opierania wędek; 

5) budowania pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody gospodarza wody; 

6) czyszczenia i patroszenia ryb; 

7) podmiany złowionych i zatrzymanych ryb. 


