KOMPANIA MAZURSKA PASYM Sp. z o.o
ul. Wypoczynkowa 2
12-130 Pasym
tel. 89 621 20 09

Nr 1/2016

ZEZWOLENIE
Całoroczne - Jedno jezioro z łodzi, brzegu i lodu
na jeziorze: Babięty Wielkie
w okresie od 2.03.2016 do 2.03.2017r.
dla Pana/Pani: Jan Kowalski ryczałtowa cena brutto 270 zł
Regulamin amatorskiego połowu ryb w na wodach Kompanii Mazurskiej Pasym Sp. z o.o.

1.

Łowiący ma obowiązek przestrzegać przepisów zawartych w Ustawie o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U. 1985 Nr 21
poz. 91 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków
chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1559 z pózn. zm.) oraz zapisów niniejszego
regulaminu.

2.
3.

Sezon połowowy trwa od 01.01.2016 do 31.12.2016, natomiast z łodzi od 01.05.2016 do 15.11.2016.

4.
5.
6.
7.

Połów ryb jest dozwolony dwiema wędkami zwykłymi lub jednym spinningiem.

8.

Wprowadza się zakaz wypuszczania z powrotem do wody złowionych ryb tzw. gatunków nierodzimych, w szczególności karasia srebrzystego i
karpia.

9.

Na jeziorach Babant Duży, Links Duży, Serwent i Leleskie wprowadza się zakaz nęcenia ryb, dopuszcza się jedynie nęcenie larwami owadów i
robakami z domieszką naturalnej ziemi lub gliny, w objętości nieprzekraczającej 0,3l na dobę. Na reszcie wód dopuszcza się nęcenie innymi
formami zanęty, w objętości nieprzekraczającej 1l na dobę.

Połów ryb jest dozwolony od wschodu do zachodu słońca, połów nocny dozwolony jest jedynie za dodatkową opłatą i tylko z brzegu na
wyznaczonych jeziorach: Kalwa, Serwent, Leleskie, Marksoby, Rańsk.

Połów metodą trollingu dozwolony jest jedną wędką i tylko za dodatkową opłatą.
Połów z łodzi może odbywać się wyłącznie z użyciem zarejestrowanego sprzętu pływającego.
Wprowadza się zakaz połowu z użyciem jako przynęty ryb innych gatunków niż: płoć, krąp, leszcz, ukleja i okoń. Ryby te muszą pochodzić z
tego samego zbiornika, w którym odbywa się połów.

10.

Niedozwolony jest połów ryb w okresach ochronnych i o wymiarach ochronnych wyznaczonych przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w
wodzie (Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).

11.

Wprowadza się dłuższe okresy ochronne na wszystkich wodach: dla szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia, dla sandacza od 1 stycznia do 31
maja.

12.

Wprowadza się dodatkowo górny wymiar ochronny, nie można zabierać ryb, których długość całkowita przekracza: dla szczupaka 80cm,
sandacza 70cm, okonia 30cm

13.

Wprowadza się dobowe limity ilościowe ryb zabieranych z łowiska: dla węgorza i siei (łącznie) 1 szt., dla szczupaka i sandacza (łącznie) 1 szt.,
dla lina 2 szt., dla okonia 15 szt.

14.
15.

Wprowadzony zostaje tzw. dzienny raport amatorskiego połowu ryb. Raport sporządza się każdorazowo, bezpośrednio po skończeniu połowu.

16.

Przekazanie prawidłowo wypełnionych raportów wraz z zezwoleniem skutkuje otrzymaniem 5% rabatu na zakup nowego zezwolenia
bezpośrednio w siedzibie firmy. Raporty najlepiej osobiście przekazać do siedziby firmy lub przesłać pocztą, faxem, ew. e-mailem na adres
Kompanii Mazurskiej Pasym Sp. z o.o. Wzór dziennego raportu amatorskiego połowu ryb znajduje się w załączniku 1.

17.

Łowiący ma obowiązek poddać się kontroli przez uprawnione służby: Policję, Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, Straż
Leśną oraz użytkownika rybackiego wody i osoby przez niego upoważnione.

18.

Łowiący ma obowiązek dbać o czystość stanowiska wędkarskiego, niezależnie od stanu jaki zastał oraz poproszony wypełniać ankiety
wędkarskie dla celów badawczych i statystycznych.

19.
20.

Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować odebraniem zezwolenia bez odszkodowania oraz odmową sprzedaży zezwolenia w przyszłości.

Łowiący gromadzi wszystkie raporty dzienne i przekazuje do siedziby Kompanii Mazurskiej Pasym po wygaśnięciu zezwolenia
krótkoterminowego. Dla zezwoleń całorocznych raporty przekazuje się 3 razy w roku: do 30 kwietnia, 31 sierpnia, 31 grudnia

Zakup zezwolenia jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

