Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2017 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego
z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie
w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego

Regulamin Amatorskiego Połowy Ryb
w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego
1. Za amatorski połów ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego uważa się
poławianie ryb wędką. Amatorski połów ryb nazywany jest w dalszej części niniejszego
regulaminu wędkowaniem.
2. Wody Wigierskiego Parku Narodowego nie są udostępnione do łowiectwa podwodnego.
3. Wędkowanie dozwolone jest na jeziorach: Wigry, Pierty, Leszczewek, Omułówek, Czarne
k. Bryzgla, Czarne k. Gawrych Rudy, Mulaczysko, Postaw oraz w rzece Czarnej Hańczy,
w granicach parku, na odcinku Czerwony Folwark – Studziany Las, na podstawie wykupionej
licencji.
4. Uprawnionymi do wykupienia licencji są osoby legitymujące się kartą wędkarską,
z wyłączeniem cudzoziemców.
5. Określa się następujące zasady pobytu i uprawiania wędkarstwa na wodach parku:
1) wędkarstwo podlodowe można uprawiać wyłącznie na jeziorach wymienionych w punkcie 3.;
2) zabrania się używania silników spalinowych i hybrydowych (spalinowo-elektrycznych);
3) dopuszcza się do wędkowania jednostki o długości nie większej niż 10 m i szerokości nie
większej niż 3 m;
4) zabrania się wpływania w strefy porośnięte przez roślinność wynurzoną i skupienia roślin
o liściach pływających;
5) zabrania się przebywania w Zatoce Hańczańskiej na jeziorze Wigry w okresie od stopnienia
lodu do 15 czerwca;
6) wyznacza się następujące pomosty, będące we władaniu parku, dla postoju i cumowania
jednostek pływających:
a) w Starym Folwarku przy Muzeum Wigier (jezioro Wigry),
b) w Mikołajewie w pobliżu gajówki Budzisko (jezioro Wigry),
c) przy polu namiotowym Jastrzęby (zatoka Jastrzębia jeziora Wigry),
d) w Zakątach (zatoka Jastrzębia jeziora Wigry),
e) w Bryzglu przy Stanicy Wodnej „Kamena” (jezioro Wigry),
f) przy półwyspie Łysocha (zatoka Słupiańska jeziora Wigry),
g) w Maćkowej Rudzie, przy polu biwakowym „Za szkołą” (rzeka Czarna Hańcza),
h) przy polu biwakowym „Gremzdówka” (rzeka Czarna Hańcza),
i) przy polu biwakowym „Bindużka” (rzeka Czarna Hańcza),
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7) cumowanie przy innych pomostach i gruntach nie będących we władaniu WPN wymaga zgody
właściciela;
8) cumowanie i postój jednostek pływających może odbywać się także przy brzegu w odległości do
10 m po obu stronach pomostów opisanych w punkcie 6. oraz przy pomoście przy Bartnym Dole
i w Czerwonym Folwarku;
9) za cumowanie i postój jednostek pływających mogą być pobierane opłaty.
6. Z opłat za wędkowanie zwolniona jest młodzież do lat 14, która może wędkować w ramach
własnego łowiska i dziennego limitu połowowego, ale wyłącznie pod opieką osoby posiadającej
uprawnienia do wędkowania w wodach Wigierskiego Parku Narodowego.
7. Zajmowanie stanowisk i wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej, tj. od
wschodu do zachodu słońca, zgodnie z kalendarzem.
8. Wędkowanie z łodzi lub brzegu dozwolone jest przy użyciu maksymalnie dwóch wędek
zwykłych (spławikowo-gruntowych) lub metodą spinningową, na zasadach określonych w punkcie
11. niniejszego regulaminu. Zimą z lodu wolno łowić na maksymalnie dwie wędki zwykłe
(spławikowo-gruntowe) lub jedną wędką uzbrojoną w przynętę sztuczną.
9. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu „na żywca”. Zakaz ten dotyczy stosowania jako
przynęty żywych oraz martwych ryb.
10. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu suma, siei, troci jeziorowej oraz pstrąga potokowego.
11. Połów szczupaka oraz połów metodą spinningową bez stosowania holowania przynęty za
łodzią (metoda trollingowa) dozwolony jest wyłącznie w jeziorach Wigry i Pierty w okresie od
1 maja do 31 sierpnia. W pozostałych wodach połów szczupaka oraz połów metodą spinningową
i trollingową jest zabroniony.
12. Wędkujących obowiązuje zakaz stosowania wszelkich zanęt. Posiadanie zanęty podczas
połowu będzie traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.
13. Wędkowanie z brzegu dozwolone jest w miejscach niezarośniętych roślinnością wynurzoną.
14. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest w okresie od 1 maja do 31 października i może odbywać
się tylko z jednostek zarejestrowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa określonych
w przepisach o żegludze śródlądowej.
15. Wędkowanie w rzece Czarnej Hańczy dozwolone jest wyłącznie na odcinku zlokalizowanym
poniżej jeziora Wigry i położonym w granicach Wigierskiego Parku Narodowego. Na odcinku rzeki
pomiędzy miejscowościami Wysoki Most – Studziany Las można wędkować wyłącznie metodą
muchową lub gruntowo-spławikową przy użyciu przynęt roślinnych.
16. Wędkujących w wodach Wigierskiego Parku Narodowego obowiązują następujące wymiary
ochronne ryb:


płoć i okoń – do 15 cm,



leszcz – do 25 cm,
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węgorz – do 50 cm,



szczupak – do 55 cm,



pozostałe gatunki – zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku
Wędkarskiego.

17. Wędkujących w wodach Wigierskiego Parku Narodowego obowiązują następujące limity
ilościowe:


szczupak – 1 sztuka w ciągu doby,



węgorz i lin – po 2 sztuki w ciągu doby,



pozostałe gatunki – zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku
Wędkarskiego.

18. Dopuszcza się zabranie z łowiska gatunków ryb niewymienionych w punkcie 17. w ilości
nieprzekraczającej 5 kg w ciągu doby.
19. Wędkujących obowiązuje prowadzenie rejestru połowów ryb zabieranych z łowiska. Rejestry
dostępne są w punktach sprzedaży bezpośredniej licencji bądź w aplikacji sprzedaży internetowej.
20. Inne kwestie dotyczące wędkowania w wodach Wigierskiego Parku Narodowego
nieuregulowane niniejszym regulaminem określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego
Związku Wędkarskiego.
21. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu skutkować będzie odebraniem licencji bez
odszkodowania oraz zastosowaniem innych sankcji przewidzianych prawem.

3

