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Regulamin Wędkowania na wodach TSW 
(Jezioro Żydowskie oraz Jezioro Czarne) 

 
1. Gospodarzem łowisk jest Trzcielskie Stowarzyszenie Wędkarskie. 
2. Na wodach TSW może wędkować osoba, która uprzednio wykupiła 

pozwolenie na wędkowanie. 
3. Sezon wędkarski trwa od 01.01 do 31.12 roku kalendarzowego. 
4. Doba wędkarska trwa od 00h do 24h. 
5. Na wodach TSW, obowiązują następujące wymiary ochronne dla ryb: 

- wymiar ochronny karpia - do 40 i powyżej 60cm, 
- wymiar ochronny szczupaka - do 55 i powyżej 95cm, 
- wymiar ochronny lina - do 30 i powyżej 60cm, 
- wymiar ochronny okonia - do 18cm, 
- wymiar ochronny sandacza - do 55 i powyżej 80cm, 
- wymiar ochronny węgorza - do 60cm, 

6. Na wodach TSW, obowiązują następujące okresy ochronne: 
- szczupaka - 01.01 do 30.04 roku kalendarzowego, 
- sandacza - 01.01 do 31.05 roku kalendarzowego, 
- bolenia - 01.01 do 30.04 roku kalendarzowego, 
- węgorza - 15.06 do 15.07 roku kalendarzowego. 

7. Na wodach TSW, obowiązują następujące limity połowu: 
- szczupaka - 2 sztuki na dobę, 
- sandacza - 2 sztuki na dobę, 
- bolenia - 2 sztuki na dobę, 
- węgorza - 1 sztuki na dobę, 
- karpia - 1 sztuka na dobę, 
- lina - 2 sztuki na dobę, 
- sum - bez limitu. 

Łączna ilość złowionych i zabranych ryb wymienionych gatunków, nie 
może przekroczyć 4 sztuk na dobę. 

8. Łączna ilość złowionych i zabranych ryb nie wymienionych w punkcie 
7, nie może przekraczać 5 kilogramów na dobę. 

9. Wprowadza się nakaz zgłaszania Zarządowi Trzcielskiego 
Stowarzyszenia Wędkarskiego złowionych ryb ponad górny wymiar. 

10. Na wodach TSW, wędkarze mają obowiązek prowadzenia rejestru 
połowów ryb wymienionych w punkcie 7. 

11. Na wodach TSW jest możliwe stosowanie sprzętu wywozowego do 
zanęt i zestawów wędkarskich za dodatkową opłat (modele zdalnie 
Sterowane). 

12. Na wodach TSW obowiązuje zakaz połowu z obiektów pływających. 
- za dodatkową opłatą zezwala się wywozu zanęt i zestawów 

wędkarskich oraz podbierania ryb z obiektów pływających 
13. Na wodach TSW obowiązuje zakaz połowu na żywca i sztuczną 

przynętę do od 01.01 do 30.04 roku kalendarzowego. 

14. Na wodach TSW obowiązuje zakaz połowu na żywca pochodzącego z 
innego akwenu. 

15. Wędkarz ma prawo do połowu na dwie wędki lub spinning. 
16. Wędkarz ma obowiązek opuścić łowisko, jeśli rozgrywane mają być na 

nim zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać 
zezwolenie wydane przez Zarząd Trzcielskiego Stowarzyszenia 
Wędkarskiego. 

17. Na jeziorze Żydowskim obowiązuje zakaz kąpieli. 
18. Budowę lub naprawę kładki należy uzgodnić z Zarządem Trzcielskiego 

Stowarzyszenia Wędkarskiego. 
19. Kładki, które nie mają stałego, wystającego ponad wodę dostępu z 

brzegu, nie mogą być użytkowane. 
20. Wszystkie kładki są dwuosobowe. 
21. Osoba pierwsza na kładce ma prawo wyboru strony. 
22. Parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko w miejscu do tego 

wyznaczonym. 
23. Za nieprzestrzeganie regulaminu połowu ryb na wodach TSW, Zarząd 

Trzcielskiego Stowarzyszenia Wędkarskiego ma prawo wycofać 
pozwolenie (bez zwrotu opłaty) na połów ryb na tych wodach. W 
przypadku odebrania zezwolenia, wprowadza się zakaz połowu ryb dla 
tej osoby na tych wodach do odwołania (ponowne przyznanie 
pozwolenia na wędkowanie, zależeć będzie od decyzji Zarządu 
Trzcielskiego Stowarzyszenia Wędkarskiego). 

24. Nadrzędnymi przepisami w czasie wędkowania i przebywania na 
wodach TSW, są przepisy obowiązującego prawa, w tym: 

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, 
poz. 1129, Dz. U. Nr 154, poz. 1803), 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo o ochronie 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) i 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 
100, poz. 1085), 

- Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. – O rybactwie śródlądowym 
(Dz. U. Nr 66, poz. 750 z późn. zm.), 

- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 
(Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), 

- Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101 poz. 
444 z późn. zm.), 

- Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm.), 

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – O ochronie zwierząt (Dz. U. 
Nr 111, poz. 724 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 26 września 2001 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 130, poz. 
1456), 

- Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. Nr 41, poz. 214), 

- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 
listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, 
hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 
Nr 138, poz. 1559 z późn. zm. 

25. Na wodach TSW obowiązują uchwały walnego zebrania członków 
Trzcielskiego Stowarzyszenia Wędkarskiego oraz uchwały Zarządu 
Trzcielskiego Stowarzyszenia Wędkarskiego. 

26. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: 
- funkcjonariuszy Policji, 
- funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej, 
- członków Społecznej Straży Rybackiej przy Trzcielskim 

Stowarzyszeniu Wędkarskim, 
- członków Państwowej Straży Łowieckiej, 
- członków Straży Leśnej, 
- członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych. 
- członków Trzcielskiego Stowarzyszenia Wędkarskiego 

27. Zarząd Trzcielskiego Stowarzyszenia Wędkarskiego zastrzega sobie 
prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

28. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza, pociąga za sobą 
konsekwencje, wynikające z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. 

 
Kontakt: 502 119 585 (Prezes) 

 601 069 387 (Wiceprezes) 
 500 229 787 (Skarbnik) 

 


