
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 w dalszej 
części niniejszego Zezwolenia.

3. Opiekunem wód wymienionych w Zezwoleniu jest Koło PZW Opinogóra.

4. Połów ze środków pływających jest zabroniony.

5. Łączny limit dla Karpia - odmian bezłuskich lub o szczątkowym ułuszczeniu oraz amura
    1 sztuka tygodniowo jednak nie więcej niż 10 sztuk na rok.

6. Wymiar ochronny amura wynosi: do 50 cm i od 80 cm.

7. Karp pełnołuski, karaś pospolity - całkowity zakaz zabierania i posiadania.

8. Wymiar ochronny lina wynosi: do 30 cm i od 45 cm.

9. Limit dobowy lina 1 sztuka jednak nie więcej niż 5 sztuk na tydzień.

10. Limit dobowy okonia 5 sztuk.

11. Limit roczny dla szczupaka i sandacza 5 sztuk łącznie.

12. Limit dobowy płoci 3 kg łącznie z innymi gatunkami dla których RAPR nie przewiduje 
szczegółowych limitów połowu.

13. Obowiązuje zakaz zabierania oraz posiadania ryb ozdobnych – kolorowych.

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

15. Stawy nr 1 oraz nr 2 objęte są zasadą złów i wypuść. Oznacza to, że wszystkie ryby 
złowione na tych stawach należy niezwłocznie wypuścić z powrotem do łowiska w którym 
zostały złowione.

16. Obowiązuje całkowity zakaz połowu z zastosowaniem jako przynęty: żywej lub martwej
ryby albo jej części. 

17. Zabrania się zabierania oraz posiadania płoci w okresie od 1 marca do 30 kwietnia.

18. Wędkarz zobowiązany jest do posiadania maty wędkarskiej i używania jej podczas 
manipulacji z rybami (odhaczanie, pomiar, ważenie, fotografowanie itp.). Kładzenie 
złowionych ryb na trawie bądź ziemi jest zabronione. 
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