REGULAMIN POŁOWU RYB Z JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM LUB WIOSŁOWYM, W REZERWACIE PRZYRODY „JEZIORO LIWIA ŁUŻA”
NA 2019 rok
Dotyczy jednostek pływających zarejestrowanych do amatorskiego połowu ryb.
Niniejszy REGULAMIN został opracowany w związku z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie z dnia 9 maja 2019 r. w celu przestrzegania warunków umożliwiających
wykonywanie amatorskiego połowu ryb w rezerwacie przyrody Jeziora Liwia Łuża.
Amatorski połów ryb ograniczono wyłącznie do 15 jednostek pływających. Wydawanie
jednodniowych specjalnych zezwoleń przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie
ma na celu limitowanie ilości jednostek dopuszczonych do amatorskiego połowu ryb.
Wodowanie jednostek pływających dopuszcza się wyłącznie w dwóch wyznaczonych
i oznakowanych miejscach:
1. Na południowej stronie jeziora przy stacji pomp.
2. Na kanale LIWKA w okolicach mostu kolejowego. UWAGA: możliwość wypłynięcia
uzależniona od poziomu wody. Przy wysokim poziomie wody (za niski przesmyk pod mostem)
należy korzystać z miejsca do wodowania nr 1.
Zakazuje się wodowania jednostek pływających poza miejscami wyznaczonymi
i oznakowanymi. Po zakończonym wędkowaniu wymagany jest obowiązek zabierania łodzi
z łowiska z miejsc do tego wyznaczonych które zostały wymienione w punktach 1 i 2.
I.
Informacje ogólne o łowisku.
Jezioro Liwia Łuża położone jest w Niechorzu w gminie Rewal. Powierzchnia lustra wody ok. 200 ha.
II. Uprawnieni do wędkowania na łowisku są:
1. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego
a) z aktualnie opłaconą składką członkowską oraz składkami okręgowymi na ochronę
i zagospodarowanie wód (w tym składką uzupełniającą na łódź), lub
b) w przypadku braku wykupionych składek okręgowych - po wykupieniu opłaty okresowej dla
członka PZW uprawniającej do połowu ryb z łodzi. (Możliwość zakupu w punkcie wydawania
Zezwoleń Specjalnych lub przekaz, przelew), oraz
c) po wykupieniu ZEZWOLENIA SPECJALN EGO Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Szczecinie uprawniającego do jednodniowego połowu ryb w rezerwacie przyrody „Liwia
Łuża”. Wykupienie zezwolenia jest jednocześnie zgodą na podporządkowanie się
obowiązującemu Regulaminowi Łowiska. Zezwolenie zawiera rejestr połowu ryb, którego
wypełnianie jest obowiązkowe.
2. Wędkarze niezrzeszeni w PZW:
a) obowiązek posiadania karty wędkarskiej, oraz
b) wykupienie opłaty okresowej i odbiór Zezwolenia Okresowego dla osoby niezrzeszonej w PZW
uprawniającej do połowu ryb z łodzi. (Możliwość zakupu w punkcie wydawania Zezwoleń
Specjalnych lub przekaz, przelew), oraz
c) po wykupieniu ZEZWOLENIA SPECJALNEGO Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Szczecinie - uprawniającego do jednodniowego połowu ryb w rezerwacie przyrody „Liwia
Łuża”. Wykupienie zezwolenia jest jednocześnie zgodą na podporządkowanie się
obowiązującemu Regulaminowi Łowiska. Zezwolenie zawiera rejestr połowu ryb, którego
wypełnianie jest obowiązkowe.
III. Zasady wędkowania z łodzi w rezerwacie przyrody „JEZIORO LIWIA ŁUŻA”:
1. Wędkowanie z jednostek pływających zarejestrowanych do amatorskiego połowu ryb.
a) z napędem elektrycznym,
b) z napędem wiosłowym.
2. Całkowity zakaz używania jednostek pływających z silnikiem spalinowym.
3. Wędkowanie z jednostek pływających możliwe wyłącznie w porze dziennej, tj. od świtu do
zmierzchu (jedną godzinę przed wschodem i jedną godzinę po zachodzie słońca – czas podawany
dla Warszawy),

4. Zakaz pozostawiania łodzi na łowisku po zakończeniu wędkowania.
5. Jednego dnia możliwe wydanie 15 (piętnastu) ZEZWOLEŃ SPECJALNYCH na 15
jednostek pływających.
6. Możliwość zakupu ZEZWOLENIA SPECJALNEGO z wyprzedzeniem siedmiodniowym.
7. Na jednej łodzi może wędkować od 1 do 2 osób.
8. Opłata za zezwolenie w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) wydawana jest na każdą jednostkę
pływającą.
9. Opłaty za zezwolenie można wnosić w Kompleksie Sportowym w Niechorzu przy ulicy Leśnej 3.
Nr telefonu: 91 38 63 684
a) sprzedaż zezwoleń specjalnych w sezonie turystycznym (od 19 czerwca do 31 sierpnia) jest
prowadzona od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 do godz. 21:00,
b) sprzedaż zezwoleń specjalnych w poza sezonem turystycznym jest prowadzona od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do godz. 21:00, a w soboty od godz. 9:00 do godz. 16:00
(w niedzielę nieczynne).
10. Zakaz wodowania jednostek pływających poza miejscami wyznaczonymi i oznakowanymi.
11. Na łowisku obowiązują zasady połowu ryb określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb
PZW wraz z zasadami określonymi w pkt 12.
12. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie wprowadza dodatkowe zasady połowu ryb
z jednostek pływających w rezerwacie przyrody „JEZIORO LIWIA ŁUŻA”:
a) wędkowanie z jednostek pływających od 19 czerwca do 31 grudnia 2019r.
b) dopuszcza się połów ryb metodami: spławikową, gruntową, spinningową, na żywca i na
martwą rybkę,
c) połów ryb w rezerwacie przyrody „Jezioro Liwia Łuża”, za pomocą sprzętu wędkarskiego,
d) obowiązuje zakaz połowu ryb metodą TROLLINGOWĄ,
e) zakaz posiadania ryb w siatce poza limitem określonym w Regulaminie.
f) obowiązują dobowe normy połowu ryb i wymiary ochronne:
Wymiar ochronny
L.p Gatunek ryby
Dopuszczalny limit
do
35
cm; powyżej 70 cm
1. KARP
2 sztuki/1 dzień
2. LIN
3 sztuki/1 dzień
do 30 cm
3. SZCZUPAK
1 sztuka/1 dzień
do 55 cm; powyżej 90 cm
4. SANDACZ
1 sztuka/1 dzień
do 55 cm; powyżej 80 cm
6. OKOŃ
3 kg /1 dzień
do 17 cm; powyżej 35 cm
7. WĘGORZ
2 sztuki/1 dzień
do 60 cm
8. LESZCZ
10 sztuk/1 dzień
nie obowiązuje
9. INNE GATUNKI RYB
Według Regulaminu Amatorskiego Połowu ryb PZW
,

13. Obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb,
a) Rejestr złowionych ryb znajduje się w zezwoleniu specjalnym,
b) złowiona ryba przeznaczona do zabrania i włożona do siatki musi być obowiązkowo wpisana
do rejestru przed ponownym zarzuceniem wędki,
c) uzupełnienie rubryki „kg” dotyczące wagi złowionych ryb może być dokonane po opuszczeniu
łowiska,
d) Rejestr podlega zdaniu w punkcie, w którym nastąpiło wykupienie zezwolenia specjalnego,
14. Zarząd Okręgu upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia jeziora do
wędkowania w uzasadnionych przypadkach:
a) na czas zarybiania,
b) inne.
15. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione
w RAPR.
16. Okręg PZW w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za kradzież sprzętu lub wypadki podczas
wędkowania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte
w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR).
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b) złowiona ryba przeznaczona do zabrania i włożona do siatki musi być obowiązkowo wpisana
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w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR).

