
Regulamin połowu  

 ŁOWISKO HALINÓW 2021 

1. Przy wejściu na łowisko należy zapoznać się 

 z regulaminem . 

2. Opłata  całodobowa przed wejściem na łowisko. 

3. Osoby łowiące powinny być zaopatrzone w 
podbierak, matę, siatkę na ryby. 

4. Zakaz wyrzucania ryby z pomostu. 

5. Złowione ryby w czasie wędkowania należy 
przetrzymywać tylko w regulaminowych siatkach 
wędkarskich.  

6. Nie stosuje się przepisów odnośnie limitu połowu 
ryb. 

7. Zabrania się połowu ryb na spinning. 

 8. Dozwolone jest stosowanie wszelkiego rodzaju 
zanęt i przynęt. 

9. Na stanowisku należy zachować czystość, 
spokój i ciszę, by nie przeszkadzać sąsiadom. 

 10. Przebywanie psów w miejscu łowienia jest 
zabronione.  

11. Zabrania się wychodzenia poza teren łowiska.  

12. Zakazany jest wstęp na łowisko osób w stanie 
nietrzeźwym oraz spożywanie na łowisku napojów 
o zawartości alkoholu powyżej 5%.  



13. Zabrania się stosowania innych sposobów 
połowu aniżeli na wędkę. 

 14. Zabrania się rzucania do wody i na groble 
śmieci i środków chemicznych.  

15. Zabrania się kąpieli w łowisku. 

 16. Osoby pracujące na łowisku mają prawo 
przeprowadzenia kontroli plecaków toreb, 
pokrowców i innych rzeczy, gdzie mogłaby być 
ukryta skradziona ryba. 

 17. Za skradzione ryby będzie pobierana nawiązka 
w wysokości 5-krotnej wartości ryb po cenach 
detalicznych (za kradzież uważa się 
przetrzymywanie ryb w miejscu innym niż siatka 
firmowa) oraz zakaz wstępu na łowisko.  

18. Zarząd okręgu PZW – Warszawa nie ponosi 
odpowiedzialności za niestrzeżony parking.  

19. Rozliczając się w punkcie kontrolnym należy 
zachować ciszę i spokój. 

 20. Zabrania się noszenia po łowisku okazów i 
złego traktowania ryb żywych (rzucania ryb z 
pomostu,wsadzanie palców pod pokrywy 
skrzelowe, wyrywanie haków i ogólnie 
pojmowanego niedelikatnego traktowania).  

Uwaga! Ryb dużych o masie powyżej 3,5 kg nie 
wydajemy -wracają do łowiska  

 

 



Cennik na 2021 r. 

OPŁATY CAŁODNIOWE: 

1. wędkowanie soboty i święta osoby 
zrzeszone  
( opłacona składka członkowska) 
w PZW- 40zł  

2. wędkowanie soboty i święta osoby 
niezrzeszone  
w PZW- 50zł  

3. wędkowanie dni powszednie 
osoby zrzeszone  
( opłacona składka członkowska) 
w PZW- 30zł  

4. wędkowanie dni powszednie 
osoby niezrzeszone  
w PZW- 40zł  
 

 


