
Regulamin amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim Jeziora Kośno 

w zlewni rzeki Łyna nr 15 

 

Przepisy obowiązujące łowiących w jeziorze Łajs i Purdzkim oraz rzece Kośna od mostu drogowego 
na drodze krajowej 53 do Pajtuńskiego Młyna (poza Rezerwatem Przyrody Jez. Kośno) 

1. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać przepisów zawartych w Ustawie o rybactwie śródlądowym z dnia 
18 kwietnia 1985 r. (Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91) wraz z późniejszymi aktami zmieniającymi oraz 
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) wraz z późniejszymi aktami zmieniającymi, a także Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) wraz z późniejszymi aktami zmieniającymi. 

2. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać wszystkich zapisów niniejszego regulaminu. 
3. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca zezwolenie oraz kartę wędkarską. 
4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 (mogą one wędkować wyłącznie 

pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę) oraz cudzoziemcy. 
5. Poszczególne typy pozwoleń dopuszczają wyłącznie: 

 Typ 1 : pozwolenie całosezonowe dopuszcza: łowienie na 2 wędki z brzegu lub łodzi 1 wędka z 
lodu, spinning; łowienie z łodzi od 1 maja do 30 listopada, łowienie z brzegu oraz z lodu 1 
stycznia.-31 grudnia, możliwe tylko w porze dziennej; 

 Typ 2 : pozwolenie całosezonowe dopuszcza: łowienie na 2 wędki z brzegu, 1 wędka z lodu; , 
łowienie z brzegu oraz z lodu 1 stycznia-31 grudnia możliwe tylko w porze dziennej; 

 Typ 3 : pozwolenie 7-dniowe dopuszcza: łowienie na 2 wędki z brzegu lub łodzi, 1 wędka z lodu, 
spinning; łowienie z łodzi od 1 czerwca  do 30 listopada, łowienie z brzegu oraz z lodu 1 stycznia-
31 grudnia,  łowienie możliwe tylko w porze dziennej 

 Typ 4: pozwolenie 3-dniowe dopuszcza: łowienie na 2 wędki z brzegu lub łodzi, 1 wędka z lodu, 
spinning; łowienie z łodzi od 1 czerwca do 30 listopada, łowienie z brzegu oraz z lodu 1 stycznia-
31 grudnia, łowienie możliwe tylko w porze dziennej 

 Typ 5: pozwolenie 1-dniowe dopuszcza: łowienie na 2 wędki z brzegu lub łodzi, 1 wędka z lodu, 
spinning, łowienie z łodzi od 1 czerwca do 30 listopada, łowienie z brzegu oraz z lodu 1 stycznia-
31 grudnia, łowienie możliwe tylko w porze dziennej 

6. Bezpośrednio po zakończeniu połowu wędkarz każdorazowo powinien sporządzić tzw. dzienny raport 
amatorskiego połowu ryb. 

7. Wędkarz ma obowiązek na podstawie raportów dziennych sporządzić raport kwartalny i przekazywać je 
zarządzającemu łowiskiem w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. 

8. Raport należy przesłać drogą elektroniczną, faxem lub osobiście przekazać zarządzającemu łowiskiem. 
9. Wzór dziennego raportu amatorskiego połowu ryb znajduje się w załączniku nr 1. 
10. Wprowadza się zakaz nęcenia ryb za wyjątkiem niewielkich ilości robaków, larw i poczwarek owadów z 

ewentualną domieszką naturalnej ziemi, gliny lub piasku. W ciągu jednego dnia zezwala się wprowadzić 
do wód taką zanętę w ilościach nie przekraczających objętości 0,5 litra . 

11. Wprowadza się zakaz wypuszczania z powrotem do wody złowionych ryb tzw. gatunków nierodzimych, 
w szczególności karasia srebrzystego Carassius gibelio (Bloch) i karpia Cyprinus carpio L. 

12. Wprowadza się zakaz połowu z użyciem jako przynęty ryb innych gatunków niż: płoć Rutilus  rutilus (L.), 
krąp Blicca bjoerkna (L.), leszcz Abramis brama (L.), ukleja Alburnus alburnus (L.) i okoń Perca fluviatilis 
L. 

13. Ryby stosowane jako przynęta muszą pochodzić z tego samego zbiornika, w którym odbywa się połów. 
14. Niedozwolony jest połów ryb w okresach 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) wraz z 
późniejszymi aktami zmieniającymi. 

15. Niedozwolony jest połów ryb 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) wraz z 
późniejszymi aktami zmieniającymi. 



16. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb zabieranych z łowiska: 

 dla suma Silurus glanis L. i węgorza Anguilla anguilla (L.) (łącznie) 1 sztuka dziennie 

 dla szczupaka Esox lucius L. i sandacza Sander lucioperca (L.) (łącznie) 2 sztuki dziennie 
dla lina Tinca tinca (L.) i siei Coregonus lavaretus (L.) (łącznie) 2 sztuki dziennie 

 dla okonia (Perca fluviatilis) 20 sztuk dziennie; 

 łączna liczba złowionych i zabranych ryb objętych limitem połowowym wymienionych 
gatunków nie może przekroczyć 20 sztuk w trakcie doby; 

 dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie objętych szczegółowym limitem 
połowowym w ilość nie przekraczającej 5 kg odłowionych ryb w trakcie doby (prócz ryb o wadze 
jednostkowej przekraczającej 5 kg) 

17. Połów z łodzi może odbywać się wyłącznie z użyciem zarejestrowanego sprzętu pływającego.  
18. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować odebraniem zezwolenia na amatorski połów 

ryb, bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za zezwolenie oraz brakiem możliwości wykupienia 
zezwolenia w przyszłości. 

19. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez Państwową Straż Rybacką, Społeczną 
Straż Rybacką, Policję, Straż Leśną, , rybackiego użytkownika wody – Stowarzyszenie Łajs 2000 oraz 
osoby przez niego upoważnione. 

20. Zakup zezwolenia na amatorski połów ryb jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT AMATORSKIEGO POŁOWU RYB (załącznik nr 1)  

Imię i nazwisko:  

Wiek: 

Doświadczenie (liczba lat wędkowania): 

Miejsce połowu (/Łajs/Purdzkie/rz. Kośna): 

Data połowu (dzień/miesiąc/rok):  

Łączny czas łowienia (ilość godzin): 

 

RYBY ZŁOWIONE I ZABRANE TAK/NIE* 

Gatunek ryby Liczba ryb 
danego 
gatunku 

Szacunkowa 
łączna masa 
ryb danego 
gatunku (w 

kg) 

**Zakres 
długości 

złowionych ryb 
danego gatunku 

(w cm) 

Metoda połowu Rodzaj użytej przynęty 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

*Pytanie dotyczy wszystkich ryb złowionych, również tych wypuszczonych z powrotem do wody. Jeśli na to pytanie odpowiedź brzmi NIE, to 

nie wypełniamy tabeli, ale wysyłamy raport 

**Zakres długości złowionych ryb – wpisujemy długość całkowitą ryby najmniejszej i największej danego gatunku (np. 15cm – 57cm) 

złowionych danego dnia, jeśli złowiliśmy tylko jedną rybę danego gatunku wpisujemy jej konkretną długość (np. 28cm 


