Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego.

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w wybranych wodach WPN
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 WPN 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. Z opłat za wędkowanie zwolniona jest młodzież do lat 14, która może wędkować w ramach
własnego łowiska i limitu dziennego, ale wyłącznie pod opieką opiekuna, który wniósł opłatę za
wędkowanie.
5. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej tj. od wschodu do zachodu słońca
zgodnie z kalendarzem.
6. Wędkowanie z łodzi lub brzegu dozwolone jest jedną lub dwiema wędkami zwykłymi lub
metodą spiningową, na zasadach określonych w punkcie 9 niniejszego regulaminu. Zimą z lodu
wolno łowić na jedną lub dwie wędki spławikowe lub jedną wędką uzbrojoną przynętą sztuczną.
7. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu „na żywca” (zakaz dotyczy stosowania jako
przynęty żywych oraz martwych ryb).
8. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu suma, siei, troci jeziorowej oraz pstrąga
potokowego, a w okresie od 15 czerwca do 15 lipca zakaz połowu węgorza.
9. Połów szczupaka oraz połów na spinning, w tym również trolling, dozwolony jest wyłącznie
w jeziorach Wigry i Pierty w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia. W pozostałych wodach połów
szczupaka oraz połów na spinning i trolling jest zabroniony.
10. Wędkujących obowiązuje zakaz stosowania wszelkich zanęt. Posiadanie zanęty podczas
połowu będzie traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.
11. Wędkowanie z brzegu dozwolone jest w miejscach niezarośniętych roślinnością wynurzoną.
12. Wędkowanie z łodzi na jeziorach udostępnionych do wędkowania dozwolone jest od 1 maja
do 31 października i może odbywać się tylko z jednostek zarejestrowanych zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu
żeglarstwa określonych w przepisach o żegludze śródlądowej.
13. Wędkowanie w rzece Czarnej Hańczy dozwolone jest poniżej jeziora Wigry w granicach
WPN-u. Na odcinku rzeki od Wysokiego Mostu do granicy WPN-u w miejscowości Studziany
Las dopuszcza się stosowanie jako przynęty wyłącznie sztucznej muchy oraz przynęt roślinnych.
14. Obowiązują następujące wymiary ochronne:






płoć i okoń – do 15 cm.
leszcz – do 25 cm.
węgorz – do 50 cm.
szczupak – do 55 cm.
pozostałe gatunki zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku
Wędkarskiego.
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15. Obowiązują następujące limity ilościowe:
 szczupak i węgorz – po 2 sztuki w ciągu doby,
 pozostałe gatunki zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku
Wędkarskiego.
16. Wędkujących obowiązuje prowadzenie rejestru połowów ryb zabieranych z łowiska, który
wydawany jest wraz z licencją w punktach sprzedaży.
17. Inne kwestie dotyczące wędkowania w wodach WPN-u nieuregulowane niniejszym
regulaminem określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.
18. W przypadku utraty licencji duplikaty nie będą wydawane.
19. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia
licencji bez odszkodowania z możliwością zastosowania innych sankcji przewidzianych prawem.
-----Zgodnie z § 4 Zarządzenia Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego Nr 23/2015 z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego określa się
następujące zasady pobytu i uprawiania turystyki na wodach parku:
1. Zabrania się wpływania w strefy porośnięte przez roślinność wynurzoną i skupienia roślin
o liściach pływających.
2. Zabrania się przebywania w Zatoce Hańczańskiej na jeziorze Wigry każdego roku w okresie
od stopnienia lodu do 15 czerwca, w rejonie przedstawionym na mapie stanowiącej załącznik do
zarządzenia.
3. 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),
j. w Czerwonym Folwarku przy bazie rybackiej parku (Jezioro Postaw) – wyłącznie dla
kajakarzy w miejscu wyznaczonym.
4. Cumowanie przy innych pomostach i gruntach niebędących we władaniu WPN wymaga zgody
właściciela.
5. Cumowanie i postój jednostek pływających może odbywać się także przy brzegu w odległości
do 10 m po obu stronach pomostów opisanych w punkcie 3 i 4 oraz przy pomoście na Bartnym
Dole i w Czerwonym Folwarku.
6. Za cumowanie i postój jednostek pływających mogą być pobierane opłaty.
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