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09-142 Załuski Uchwały Nr 343/XLVI/22 

Rady Gminy Załuski 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

W sprawie wprowadzenia Regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze wód 
zbiornika wodnego położonego w Kroczewie, Stróżewie i Wilamach 

Na podstawie  art.  40 ust. 2 pkt 4 i  art.  41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) uchwała się, co następuje: 

§1 Uchyla się  w całości Uchwalę  Nr 221/XXVI/2021 Rady Gminy Załuski z dnia 25 czerwca 
2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze wód 
zbiornika wodnego położonego w Kroczewie, Stróżewie i Wilamach. 

§ 2. Wprowadza się  regulamin amatorskiego połowu ryb na obszarze wód zbiornika wodnego 
położonego w Kroczewie, Stróżewie i Wilamach, będących własnością  Gminy Załuski, celem 
umożliwienia amatorskiego połowu ryb na zasadach w nim ujętych, zwany dalej „ 
Regulaminem łowiska". 

§ 3. Regulamin łowisk stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

* 4. Obszar łowiska Kroczewo ilustruje mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 5. Obszar łowiska Stróżewo ilustruje mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 6. Obszar łowiska Wilamy ilustruje mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 4 do uchwały 

7. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy w Zaluskach. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczą Gminy 

Agnia ąbro ska 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały 
Nr 343/XLVI/22 

Rady Gminy w Załuskach 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

Regulamin amatorskiego połowu ryb na obszarze wód zbiornika wodnego 

położonego w Kroczewie, Stróżewie i Wilamach. 

I. Postanowienia ogólne. 
1. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi 

zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa w wodach zbiornika 
wodnego położonego w Kroczewie, Stróżewie i Wilamach. 

II. Obowiązki wędkującego w wodach zbiornika wodnego położonego  NV  

Kroczewie, Stróżewie i Wilamach. 
1. Wędkujący w wodach zbiornika wodnego położonego w Kroczewie, Stróżewie 

i Wilamach są  zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 18 
kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883 t.j.), 
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 oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Wprowadza się  całkowity zakaz zabierania wszystkich gatunków ryb (nakaz 
wypuszczania) złowionych w wodach zbiornika wodnego położonego w 
Kroczewie, Stróżewie i Wilamach. 

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, 
który zajął  je wcześniej. 

4. W przypadku odbywania się  zawodów wędkarskich, wędkarz niebiorący 
udziału w zawodach musi opuścić  teren, na którym są  zawody. 

5. W czasie wędkowania wędki muszą  być  pod stałym nadzorem ich użytkownika. 
Sprzęt wędkarski pozostawiony bez opieki oraz zagrażający bezpieczeństwu 
korzystających z wody zostanie usunięty. 

6. Wędkarz ma obowiązek utrzymać  czystość  na swoim stanowisku i w promieniu 
5 m od niego bez względu na o w jakim stanie je zastal. 

7. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody (jak np. śnięte ryby, zmiana 
koloru wody lub inne zmiany budzące podejrzenie zanieczyszczenia), wędkarz 
jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić  Urząd Gminy Załuski. 

8. Zabrania się  podnoszenia jakiegokolwiek sprzętu rybackiego, niebędącego 
własnością  wędkującego. O zauważonym, a podejrzanym o pochodzenie 
kłusownicze, sprzęcie rybackim należy niezwłocznie powiadomić  Policję  lub 
Urząd Gminy w Załuskach. 



III. Zasady wędkowania. 
1. Wędkarz ma obowiązek posługiwać  się  wędką  składającą  się  z wędziska o 
długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona: 
a) jednym haczykiem z przynęta, 

b) w metodzie spinningowej — sztuczna przynętą  wyposażoną  w nie więcej niż  
dwa haczyki (haczyk może mieć  nie więcej niż  cztery ostrza rozstawione w taki 
sposób aby nie wykraczały poza obwód kola o średnicy 30 mm); 
c) przy polowie ryb spod lodu —jednym haczykiem z przynętą  (haczyk nie może 
mieć  więcej niż  trzy ostrza rozstawione w taki sposób aby nie wykraczały poza 
obwód kola o średnicy 20 mm); 
2. Wędkowanie: 
a) w wodach zbiornika wodnego położonego w Kroczewie, Stróżewie 
i Wilamach z brzegu lub pomostu oraz wędkowanie z łodzi i z lodu dozwolone jest 
od świtu do zmierzchu;. 
3 Dozwolone metody połowu: 
a) Gruntowo —spławikowa (dozwolona równocześnie na dwie wędki, każda 

z linką  zakończoną  jednym haczykiem z przynęta naturalną); 
b) Spinningowa (dozwolona jest na jedna wędkę  trzymaną  w rękach 

zakończoną  jedną  sztuczną  przynęta, uzbrojoną  w nie więcej niż  dwa 
haczyki; nie wolno stosować  żadnych dodatkowych wskaźników brań  
instalowanych na lince); 

c) Zabrania się  stosować  jako przynęt i zanęt zwierząt i roślin chronionych. 

4. Wędkarzowi nie wolno: 

a) zabierać  złowionych ryb na łowisku, 

b) budować  kładek i pomostów bez zgody właściciela jeziora; 

c) łowić  na tzw. „ szarpaka „ 

IV. Kontrola wędkujących. 

1. Wędkujący ma obowiązek poddać  się  kontroli prowadzonej przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia z mocy prawa oraz osoby 
upoważnione przez Wójta Gminy Załuski. 

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać  dokumenty, 
sprzęt wędkarski. 

V. Odpowiedzialność  wędkujących. 
1. Naruszenie postanowień  niniejszego regulaminu będzie powodowało 

konieczność  bezzwłocznego opuszczenia przez wędkarza miejsca wędkowania 
oraz zawiadomienia policji. 

2. W przypadku naruszenia przepisów prawa regulujących amatorski połów ryb, 
a w szczególności ustawy o rybactwie śródlądowym wędkarz ponosi 
odpowiedzialność  na zasadach powszechnych. 
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