
Załącznik nr l  
do Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „Łoś" w Namysłowie  

z dnia 12 kwietnia 2015r. 
 

REGULAMIN 

korzystania ze stawów rybnych w Wilkowie,  

będących własnością 

Koła Łowieckiego „Łoś" w Namysłowie 
 

§ 1. 
1. Sezon wypoczynku i łowienia ryb rozpoczyna się w dniu 1 maja. 

2. Sezon wypoczynku i łowienia ryb na stawach kończy się w dniu 30 października. 

 

§ 2. 
1. Każdy członek Koła dba o stan estetyczny stawów i przyległego terenu. 

2. Każdy wędkujący zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w pro- 

promieniu 10 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 

3. Wszelkie odpadki i opakowania po zakończeniu wędkowania i wypoczynku należy zabrać 

opuszczając teren stawów. 

§ 3. 
1. Z wypoczynku nad stawami może skorzystać gość członka Koła i może przebywać w rejo- 

nie stawów tylko z członkiem Koła. 

2. Członek rodziny myśliwego korzysta z wypoczynku w obecności członka Koła. 

3. Członek Koła wraz z zaproszoną osobą może łowić ryby tylko na dwie wędki, przepis ten 

dotyczy również członka rodziny myśliwego. 

4. Z wypoczynku nad stawami może skorzystać również inna osoba, której Zarząd Koła wyda 

pisemną zgodę. 

§ 4. 
Wprowadza się następujące limity w łowieniu ryb: 

1. W ciągu tygodnia można złowić 7 (siedem) karpi o wymiarze powyżej 30 cm. 

2. W łowieniu pozostałych gatunków ryb nie wprowadza się żadnych ograniczeń. 

§ 5. 
Do kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu uprawniony jest każdy członek Koła. 

 

§ 6. 
1. Parkowanie pojazdów dozwolone jest tylko i wyłącznie na wyznaczonym parkingu. 

2. Na wjazd pojazdem w inny rejon stawów może wydać zezwolenie członek Zarządu lub 

gospodarz stawów. 

§ 7. 
Za rażące naruszenie niniejszego regulaminu, w zależności od wagi wykroczenie Zarząd Koła 

może wymierzyć następujące kary dyscyplinujące: 

1. Zakaz łowienia i korzystania ze stawów przez 3 miesiące, 

2. Zakaz łowienia i korzystania ze stawów przez cały sezon. 

 

Darz Bór! 

 

 

Zarząd  

Koła Łowieckiego ,,Łoś”  

Wilków, 30.04.2015r 
 


