Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 grudnia 2020 roku

Regulamin połowu ryb na Jeziorze Margonińskim, Jeziorze Zbyszewickim i zbiorniku Rutki
§ 1. Amatorski połów ryb na jeziorach: Margonińskim, Zbyszewickim i zbiorniku Rutki,
może uprawiać osoba posiadająca wykupione zezwolenie oraz kartę wędkarską. Naruszenie przez wędkarza
zasad wędkowania zawartych w niniejszym regulaminie, pociąga za sobą konsekwencje wynikające
z ustawy o rybactwie śródlądowym, takie jak: pouczenie, mandat karny lub wniosek do Sądu Rejonowego
oraz z niniejszego zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin, polegające na zatrzymaniu zezwolenia
i przekazaniu sprawy do Urzędu Miasta i Gminy Margonin.
§ 2. 1. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat.
2. Pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej zezwolenie, mogą wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat.
Przekazanie uprawnień wyklucza z wędkowania opiekuna.
§ 3. 1. Obowiązuje zakaz jednoczesnego połowu za pomocą jednej lub dwóch wędek zwykłych
i łowienia metodą spinningową.
2. Przygotowanie sprzętu wędkarskiego przeznaczonego do wędkowania obydwoma metodami, będzie
świadczyć o stosowaniu obydwu metod jednocześnie.
§ 4. Wędkarz posiadający wykupione zezwolenie na połów ryb, może udostępnić jedną ze swoich
wędek do wędkowania współmałżonkowi w granicach stanowiska i dziennego limitu połowu.
§ 5. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.
Przed opuszczeniem stanowiska, wędki należy wyjąć z wody.
§ 6. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie pomostu wędkarskiego, jeśli w tym miejscu
są rozgrywane zawody wędkarskie.
§ 7. Wędkarz przed rozpoczęciem wędkowania zobowiązany jest uporządkować zajmowane
stanowisko (bez względu na stan, jaki zastał na obszarze) w przypadku połowu:
1) ,,z brzegu” w promieniu 5 m od miejsca wędkowania,
2) „z pomostu”:
a. w promieniu 10 m od wejścia na pomost (w przypadku pomostu stojącego pojedynczo),
b. w promieniu ½ odległości pomiędzy pomostami stojącymi w grupie, dla skrajnych pomostów
w promieniu 10 m od wejścia na pomost.
§ 8.1. Każdy wędkarz zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb i zdania
odpowiednio wypełnionego rejestru do 31 stycznia następnego roku u rybaka na Rybakówce w Margoninie.
Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą wędkarską i dwustronnie podpisanym rejestrem połowów.
2. Brak zdania rejestru może wykluczyć z możliwości wykupu zezwolenia w następnym sezonie
wędkarskim.
§ 9.1.Wędka używana do łowienia ryb składa się z wędziska o minimalnej długości 30 cm,
do którego jest przymocowana linka zakończona:
1) jednym haczykiem z przynętą, albo
2) nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia
rozwojowe; przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione
w ten sam sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
3) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery
ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30mm.
2. Zakazuje się połowu ryb za pomocą przynęty holowanej za sprzętem pływającym i za pomocą kuszy.
§ 10. 1. Wędkowanie dozwolone jest:
1) z brzegu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia na Jeziorze Margonińskim i Zbyszewickim,
a także w okresie od 1 maja do 30 listopada na ,,zbiorniku Rutki”,
2) z łodzi w okresie od 1 czerwca do 30 listopada (włącznie na Jeziorze Margonińskim i zbiorniku „Rutki”)
2. Przez cały rok na Jeziorze Margonińskim i Zbyszewickim wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej
od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem i 1 godz. po zachodzie słońca) ponadto w dniach
od 1 czerwca do 31 października dopuszcza się wędkowanie w porze nocnej z brzegu lub z pomostu.
3. Zakazuje się wędkowania z pomostu przy kąpielisku w Margoninie oraz z mostu łączącego dwa brzegi
Jeziora Margonińskiego w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień w godzinach od 10:00 do 20:00.
Powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku nieczynnego wyciągu nart wodnych i niefunkcjonowania
kąpieliska miejskiego.
§ 11. 1. Nie wolno łowić ryb w ustalonych dla nich okresach ochronnych i miejscach ochronnych
(tarliska, mateczniki i zimowiska).
2. Obowiązuje zakaz przechowywania i zabierania złowionych ryb, których wymiar jest mniejszy
od wymiaru ochronnego oraz stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb.
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§ 12. 1. Obowiązują następujące wymiary i okresy ochronne ryb, limity ilościowe do złowienia
w ciągu dziennego połowu:
Gatunek
ryby
1) płoć
2) wzdręga
3) okoń
4) leszcz
5) karp
6) amur

Wymiar
ochronny
do 15 cm
do 15 cm
do 15 cm
do 30 cm
do 35 cm
do 45 cm

Limit
ilościowy

Gatunek
ryby
7) szczupak
patrz
8) sandacz
§ 12 ust.3
9) węgorz
5 szt. łącznie 10) lin
3 szt. łącznie 11) sum

Wymiar
ochronny
do 50 cm
do 50 cm
do 50 cm
do 30 cm
do 70 cm

Limit
ilościowy
2 szt. łącznie
3 szt. łącznie
1 szt. łącznie

Okres ochronny
od 1/12 do 15/5
od 1/3 do 31/5
od 1/12 do 31/3
-----od 1/1 do 31/5

2. Wymiar ochrony wyznacza się mierząc rybę od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej.
3. Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekraczać 5 sztuk
w ciągu dobowego połowu, a niewymienionych gatunków (bez określonego limitu ilościowego)
nie może przekraczać 5 kg.
§ 13. Wędkarzowi nie wolno sprzedawać złowionych ryb, rozdawać ryb na terenie łowiska, łowić
ryb metodą na tzw. „szarpaka", przechowywać złowionych, żywych ryb w siatkach metalowych,
a także nie dłużej jak 24 godziny, łowić ryb za pomocą więcej niż dwóch wędek na przynęty naturalne
oraz równoczesnego łowienia metodą spinningową.
§ 14. Wędkarz łowiący ryby metodą pod lodową może używać tylko jednej wędki. Ostrza haków
(maksymalnie dwa haki z czterema ostrzami każdy) mogą być rozstawione w taki sposób,
aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 20 mm. Zabroniony jest połów na żywą lub martwą rybkę.
§ 15. 1. Sprzęt pływający używany do wędkowania, musi posiadać wypisany trwały numer
rejestracyjny na obu burtach, o wymiarach: wysokość liter i cyfr - 10 cm, szerokość – 1 cm. Rejestr środków
pływających prowadzi Starostwo Powiatowe w Chodzieży.
§ 16. 1. Pomosty (stanowiska wędkarskie), które nie spełniają podstawowych zasad bezpieczeństwa
i estetyki oraz nie wskazują, że są użytkowane i nie są ogólnodostępne będą demontowane.
2. Budowa, odbudowa pomostu (stanowiska wędkarskiego) wymaga stosownego zezwolenia i uzgodnienia.
3. Budowa pomostu lub odbudowa (stanowiska wędkarskiego) jest możliwa po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
1) utrzymana linii zabudowy istniejących pomostów sąsiednich lub w przypadku ich braku, najdalej
wysunięty fragment pomostu, nie może wychodzić poza linię roślinności wynurzonej np.
trzcinowiska. Gdy roślinność nie występuje pomost wraz z dojściem nie może być dłuższy niż 10 m,
2) platforma pomostu o wymiarze maksymalnym: 2,0 x 3,0 m;
3) pomost musi być ogólnodostępny.
4. W przypadku budowy nowego pomostu odległość między pomostami istniejącymi (stanowiskami
wędkarskimi) nie może być mniejsza niż 30 m.
5. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin może zmniejszyć odległość, o której mowa w § 16 ust 4.
§ 17. 1. Prawo kontroli na jeziorach posiadają: Państwowa Straż Rybacka, Policja, Społeczna Straż
Rybacka PZW, Straż Ochrony Przyrody, Straż Leśna oraz osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta
i Gminy Margonin.
2. Na żądanie osób upoważnionych do kontroli wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty potwierdzające
tożsamość oraz zezwalające na wędkowanie.
3. Nie stosowanie do regulaminu i nieposiadanie aktualnego zezwolenia na wędkowanie
lub karty wędkarskiej, powoduje zakaz jego sprzedaży na okres do 2 lat.

