
1. Połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w  Regulaminie 
Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez Zarząd Okręgu PZW w  Ciechanowie, 
zamieszczonym w  Zezwoleniu serii NG, którego niniejsze Zezwolenie jest integralną częścią, a 
także na stronie internetowej Okręgu: www.pzw.org.pl  /18

2. Odstępstwa od zasad przewidzianych ww. Regulaminem są umieszczone poniżej.

3. Opiekunem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Mieście.

4. Na zbiorniku wyznaczono strefy ochronne wyłączone z wędkowania:
– od zapory w Nowym Mieście do umieszczonych tablic informacyjnych,
– od mostu w Wólce Szczawińskiej do umieszczonych tablic.

5. Obowiązuje całkowity zakaz połowu z zastosowaniem jako przynęty żywych albo martwych ryb.

6. Połów nocą - od zmierzchu do świtu tj. 1 godz. po zachodzie słońca i 1 godz. przed wschodem 
słońca, dozwolony jest po wniesieniu składki rocznej, wyłącznie z czwartku na piątek, piątku na 
sobotę i z soboty na niedzielę, w okresie od 1 maja do 31 października. Z połowów nocnych 
wyłącza się wyspy oraz oznakowany tablicami odcinek starorzecza od północnego skraju 
zachodniej wyspy w kierunku molo.

7. Połów ze środków pływających dozwolony jest od 1 maja, w porze dziennej, od świtu do 
zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca. 

8. Wędkujący ze środków pływających zobowiązani są do podpłynięcia do brzegu celem poddania 
się kontroli. Wodowanie dozwolone jest na slipie przy tablicy ogłoszeniowej w miejscowości Wólka 
Szczawińska lub w odległości nie mniejszej niż 50 m od najbliższego wędkarza.

9. Wędkarzy łowiących nocą, łowiących z łodzi a także, posiadaczy składki okresowej, obowiązuje 
całkowity zakaz zabierania oraz posiadania ryb. Zakaz nie obejmuje gatunków takich jak: leszcz, 
płoć oraz krąp.

10. Na łowisku obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową oraz używania silników spalinowych.

11. Na wyznaczonych znakami drogowymi trasach obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów 
(nie dotyczy osób niepełnosprawnych).

12. Limity połowowe:
– amur 1 szt. na dobę
– karpie odmian bezłuskich lub o szczątkowym ułuszczeniu 1 szt. na dobę, 10 szt./rok

13. Na łowisku obowiązuje zakaz zabierania karpi pełnołuskich, sandaczy i szczupaków

14. Leszcz nie posiada limitu ilościowego.

15. Limit dzienny obowiązuje od pierwszej do ostatniej godziny doby, miesięczny od pierwszego do
ostatniego dnia miesiąca, zaś roczny od pierwszego do ostatniego dnia w roku kalendarzowym.     

16. Po jesiennym zarybianiu szczupakiem może być wprowadzony zakaz połowu na spinning, a 
także na żywe i martwe ryby oraz ich części.
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