
Załącznik do Zarządzenia nr 4/2023 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  w Siedliszczu 

z dnia 13 lutego 2023 r. 

w sprawie określenia warunków amatorskiego połowy ryb 

na obszarze zbiornika wodnego „Majdan Zahorodyński” 

 

REGULAMIN POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM „ MAJDAN ZAHORODYŃSKI"  

Postanowienia ogólne 

1. Zbiornik Majdan Zahorodyński funkcjonuje jako łowisko wędkarskie ". 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich wędkujących na zbiorniku. 

3. Prawo do wędkowania mają osoby posiadające zezwolenie na  połów ryb, kartę wędkarską wraz z 

dokumentem potwierdzającym tożsamość. z fotografią osoby na którą wydane jest pozwolenie w okresie 

od 27 kwietnia do 31 grudnia 2023r. 

4. Pozwolenie uprawnia do połowu ryb od 27 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku. Połów ryb odbywa się od 

czwartku (od wschodu słońca) do niedzieli (do zachodu słońca). 

5. Zakaz połowu ryb obowiązuje od poniedziałku do środy włącznie. 

6. Zezwolenia dwudniowe na sportowy połów ryb udostępniane będą od miesiąca czerwca. 

7. Prawo do samodzielnego wędkowania mają osoby, które ukończyły 18 lat. 

8. Osoby do 18 lat mają prawo wędkować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. 

9. Dzieci i młodzież do lat 14 ma prawo wędkować bezpłatnie na jedna wędkę po uzyskaniu stosownego 

zezwolenia: 

a) Zezwolenie bezpłatne do 14 roku życia 

b) Zezwolenie 50% odpłatności od 15 do 18 roku życia 

Zniżki obowiązują przy zakupie pozwoleń stałych. 

10. Wędkowanie dozwolone w porze nocnej wyłącznie z brzegu, obowiązuje oświetlenie stanowiska połowu. 

11. Połów ryb ze środków pływających odbywa się w dozwolone dni od wschodu do zachodu słońca. W porze 

nocnej obowiązuje całkowity zakaz poruszania się środkami pływającymi po zbiorniku, prócz osób 

posiadające stosowne upoważnienia. 

12. Na zbiorniku w porze nocnej obowiązuje zakaz wywozu zestawów wędkarskich z łódki jak i innych 

pojazdów sterowanych. 

13. Połów odbywa się maksymalnie na dwie wędki. 

14. Organizator zawodów wędkarskich powinien posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora GOKiR. 

15. Opłaty za wędkowanie ustała Dyrektor GOKiR w Siedliszczu na każdy rok. Opłaty można dokonać na 

wskazany rachunek bankowy o numerze 60 8187 0004 2007 0152 0509 0001. 

16. Wydawanie, zakup  pozwoleń na  połów odbywa się od  21 lutego do 31 marca  2023 roku. 

 
Obowiązki wędkującego na zbiorniku Majdan Zahorodyński 

1. Zajęcie stanowiska na łowisku. 

2. Przy wyborze i zajęciu stanowiska na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie 

wcześniej. 

3. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy co najmniej 10 metrów. 

4. Odstępy te mogą być zmniejszone za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko. 

5. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem wędkarza. 

6. Wędkarz obowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 10 metrów, bez 

względu na stan, jaki zastał. 

7. W przypadku prowadzenia zawodów wędkarskich, obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska. 

8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub skutków jej zanieczyszczenia, jak np. śnięte ryby, 

zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek zawiadomić Gminny 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Siedliszczu. 



Wędkowanie 

1. W zbiorniku Majdan Zahorodyński można wędkować wzdłuż linii brzegowej. 

2. Zabrania się łowienia ryb w ustalonych dla nich okresach ochronnych oraz w obrębie kąpieliska. 

3. Zabrania się łowienia w strefach zakazu połowu zapora wsteczna i czołowa w odległości 100m. 

4. Wędkarz ma obowiązek przestrzegania limitów dobowych połowów ryb. 

5. Ponadto wędkarzowi nie wolno: 

a/ przechowywać i zabierać ryby poniżej ich wymiarów ochronnych, 

b/ sprzedawać złowionych ryb, 

c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska, 

6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być wypuszczone. 
 

Ochrona ryb, limit dobowego połowu 

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do krańca płetwy ogonowej. 

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb oraz dobowy limit połowu. 

- karp - do 35 cm, limit dobowy - 2 szt. 

- lin - do 30 cm limit dobowy - 2 szt. 

- jaź - do 25 cm limit dobowy - 1 szt. 

- szczupak -         do 55 cm limit dobowy - 1 szt. 

- sum - do 70 cm limit dobowy - 1 szt. 

- sandacz             do 55 cm                                                       limit dobowy - 1 szt. 

- węgorz              do 60 cm                                                       limit dobowy  - 1 szt. 

- boleń                  do 40 cm                                                      limit dobowy - 2 szt. 

- okoń                   do 20 cm                                                     limit dobowy  - 10 szt. 

 

3. Łączna liczba złowionych ryb nie może przekroczyć 5 szt. w ciągu doby- nie dotyczy okonia. 

4. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej , w ilości 

nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby. 

Kontrola i odpowiedzialność wędkujących. 

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: Policję, Straż Rybacką, 

Kontrolerów wyznaczonych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu. 

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz 

pozwolenie na połów ryb. 

3. Zabrania się: 

a) parkowania i poruszania się pojazdami po nasypach zbiornika; 

b) rozkopywania nasypów, rozpalania tam ognisk i zaśmiecania terenu; 

c) spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym. 

4. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu skutkuje cofnięciem wydanego pozwolenia bez 

prawa zwrotu wniesionej opłaty, a także odmowy wydania pozwolenia na następny sezon. 

5. Zabrania się pozostawiania pojazdów mechanicznych wzdłuż grobli zbiornika-droga do plaży. 

 


