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UCHWAŁA Nr XXVIII/334/21

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie Regulaminu amatorskiego połowu ryb w jeziorze Ostrowite 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art.  41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)   

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się Regulamin amatorskiego połowu ryb w Jeziorze Ostrowite, będącym własnością Gminy 
Czersk, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.  
Traci moc uchwała nr XXXIX/273/97 z dnia 30 października 1997 r. Rady Miejskiej w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu korzystania z jeziora Ostrowite do celów rybackich oraz uchylenia uchwały 
nr XXXIX/328/94 Rady Miejskiej Czersk z dnia 20 maja 1994 r. 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Rady

Krzysztof  Przytarski
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UZASADNIENIE

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z konieczności zaktualizowania obecnego regulaminu, który 
powstał w 1997 roku. Regulamin został opracowany na podstawie aktualnie obowiązującego 
Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb przyjętego przez Polski Związek Wędkarski.  Regulamin 
zaopiniowany przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Czersku oraz przez miejscowych 
wędkarzy.
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Załącznik  
do uchwały nr XXVIII/334/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 stycznia 2021 r.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

§ 1. 
1. Regulamin amatorskiego połowu ryb, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi zbiór przepisów 

dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa w Jeziorze Ostrowite. 
2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących.

§ 2. 
Prawa i obowiązki wędkującego.

1. Prawo do wędkowania w wodach jeziora Ostrowite mają osoby posiadające kartę wędkarską, po 
dokonaniu stosownej opłaty. 

2. Opłatę za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb określa Burmistrz 
Czerska w drodze zarządzenia.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby w wieku do 14 lat oraz 
cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat.
5. Osoba do 14 roku życia ma prawo wędkować wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do 

opieki w ramach posiadanego zezwolenia. 
6. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską i zezwolenie 

uprawniające do wędkowania w jeziorze Ostrowite oraz znać Regulamin.
7. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na 

nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstęp co 
najmniej 10 m. Odstęp te może być zmniejszony tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął 
dane stanowisko. 

8. W czasie wędkowania sprzęt wędkarski musi być pod stałym nadzorem jego właściciela.
9. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 

5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
10. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody 

sportowe. Organizator zawodów musi okazać pisemne zezwolenie na ich przeprowadzenie. 
11. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana 

koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast 
zawiadomić o tym policję albo Urząd Miejski w Czersku. 

§ 3. 
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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:
1) jednym haczykiem z przynętą, albo
2) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może 

mieć nie więcej niż trzy ostrza rozstawione taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód 
koła o średnicy 20 mm. 

2. Jako przynęty mogą być stosowane:
1) przynęty naturalne - zwierzęce i roślinne,
2) przynęty sztuczne.

3. Zabrania się stosowania jako przynęty lub zanęty:
1) zwierząt i roślin chronionych,
2) ikry rybiej.

4. Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku 
stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nieobjęte 
wymiarem ochronnym oraz nieznajdujące się w okresie ochronnym.

5. Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich, np. ciasta i pasty. 
6. Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. 
7. W jeziorze Ostrowite można wędkować wyłącznie z brzegu.
8. Dopuszcza się możliwość łowienia ryb spod lodu pod warunkiem posiadania - przy gładkiej tafli 

lodu - obuwia z kolcami lub nakładek. Połów ten obywa się na własną odpowiedzialność wędkarza.
9. Wędkowanie dozwolone jest w godzinach:

1) od 4:00 do 23:00 – pomiędzy 1 kwietnia a 30 września,
2) od 6:00 do 20:00 – pomiędzy 1 października a 31 marca.

10. Zabrania się połowu ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak: 
tarliska (w tym krześliska), zimowiska oraz mateczniki.

11. Wędkarzowi nie wolno:
1) sprzedawać złowionych ryb,
2) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
3) łowić metodą „szarpaka”,
4) budować prowizorycznych pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody Gminy Czersk,
5) łowić ryb ze sprzętu pływającego,
6) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb na stanowisko,
7) obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.

12. Ryby w stanie żywym należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, 
rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez 
siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godziny.

13. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z należytą 
ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

14. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby:
1) sandacz, szczupak, węgorz - łącznie 2 szt.,
2) karp, lin - łącznie 3 szt.

15. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych w ust.14, w ilościach 
nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.

16. Limit, o którym mowa w ust 15, nie dotyczy krąpia i karasia srebrzystego.
17. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

1) funkcjonariuszy Policji,
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2) funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej,
3) członków Społecznej Straży Rybackiej,
4) członków Państwowej Straży Łowieckiej,
5) członków Straży Leśnej Nadleśnictwa Woziwoda,
6) członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
7) uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku.

18. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu będzie stanowiło podstawę do unieważnienia 
zezwolenia bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji określonych w ustawie  
o rybactwie śródlądowym i będzie powodowało konieczność bezzwłocznego opuszczenia przez 
wędkarza miejsca wędkowania.


