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Poz. 1725

1725
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego sposobu i warunków prowadzenia po∏owów w celach sportowo-rekreacyjnych
oraz wzorów sportowych zezwoleƒ po∏owowych
Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo∏ówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Po∏owy w celach sportowo-rekreacyjnych,
zwane dalej „po∏owami”, sà prowadzone przy u˝yciu
w´dki lub kuszy.
§ 2. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, po∏owy sà prowadzone w´dkà o d∏ugoÊci w´dziska nie mniejszej ni˝
30 cm, z przymocowanà do niego linkà zakoƒczonà:
1) haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie
przekracza 20 mm, albo
2) haczykiem o nie wi´cej ni˝ 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykracza∏y poza obwód ko∏a o Êrednicy 35 mm, albo
3) sztucznà przyn´tà z przymocowanymi do niej,
w sposób elastyczny, nie wi´cej ni˝ 2 haczykami
o nie wi´cej ni˝ 3 ostrzach ka˝dy, rozstawionych
w taki sposób, aby nie wykracza∏y poza obwód ko∏a o Êrednicy 35 mm lub nie przekracza∏y szerokoÊci przyn´ty, albo

2) przyponem zakoƒczonym haczykiem o jednym
ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm,
z przymocowanà do niego sztucznà przyn´tà.
§ 3. Po∏owy w´dkà sà prowadzone:
1) z brzegu, z wy∏àczeniem urzàdzeƒ nawigacyjnych,
mostów i urzàdzeƒ wodnych;
2) z lodu, z zachowaniem szczególnych Êrodków
ostro˝noÊci;
3) ze statku;
4) z innego urzàdzenia p∏ywajàcego, dopuszczonego
do ˝eglugi na podstawie przepisów o bezpieczeƒstwie morskim, zwanego dalej „innym urzàdzeniem p∏ywajàcym”;
5) za pomocà nie wi´cej ni˝ 2 w´dek jednoczeÊnie,
a w przypadku po∏owów ryb przez wyrzucanie
i Êciàganie sztucznej przyn´ty, zwanych dalej „po∏owami metodà spinningowà” — jednà w´dkà;
6) bez stosowania sztucznego Êwiat∏a do lokalizacji
i wabienia ryb;

4) przyponem wyposa˝onym w haczyk albo sztucznà
przyn´t´, o których mowa w pkt 1—3.

7) bez stosowania metod kaleczàcych zewn´trzne pow∏oki cia∏a ryb;

2. Przy prowadzeniu po∏owów p∏astug lub Êledzi
dopuszcza si´ zakoƒczenie linki, o której mowa
w ust. 1:

8) w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiàzuje zakaz
po∏awiania wszystkich gatunków ryb;

1) 2 przyponami, z których ka˝dy jest wyposa˝ony
w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie
przekracza 10 mm — przy po∏owach p∏astug;

9) w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 100 m od oznakowanego kàpieliska.

2) 5 przyponami, z których ka˝dy jest wyposa˝ony
w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie
przekracza 6 mm — przy po∏owach Êledzi.
3. Przy prowadzeniu po∏owów dorsza ze statku lub
innego urzàdzenia p∏ywajàcego dopuszcza si´ zakoƒczenie linki, o której mowa w ust. 1:
1) sztucznà przyn´tà z przymocowanym do niej,
w sposób elastyczny, haczykiem o nie wi´cej ni˝
3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie
wykracza∏y poza obwód ko∏a o Êrednicy 35 mm
lub nie przekracza∏y szerokoÊci przyn´ty oraz
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

§ 4. Po∏owy ze statku lub innego urzàdzenia p∏ywajàcego sà prowadzone:
1) na godzin´ przed wschodem s∏oƒca i nie póêniej
ni˝ do godziny po zachodzie s∏oƒca;
2) poza torami wodnymi;
3) w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 100 m od wystawionych w wodzie narz´dzi po∏owowych.
§ 5. Przy prowadzeniu po∏owów ze statku lub innego urzàdzenia p∏ywajàcego dopuszcza si´ holowanie
sztucznej przyn´ty.
§ 6. Niedopuszczalne jest cumowanie statku lub innego urzàdzenia p∏ywajàcego u˝ywanego do prowadzenia po∏owów, do:
1) znaków nawigacyjnych;
2) narz´dzi po∏owowych;
3) bojek, tyczek lub p∏ywaków.
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§ 7. Po∏owy kuszà sà prowadzone:
1) kuszà z naciàgiem gumowym, spr´˝ynowym lub
pneumatycznym, miotajàcà harpun na uwi´zi, który nie mo˝e mieç wi´cej ni˝ 3 ostrza rozstawione
w taki sposób, aby nie wykracza∏y poza obwód ko∏a o Êrednicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umo˝liwiaç ∏atwe oddzielenie ostrza od jego
trzonu;
2) w taki sposób, aby kusza podczas napinania
i zwalniania by∏a w ca∏oÊci zanurzona w wodzie;
3) bez u˝ywania sprz´tu s∏u˝àcego do oddychania
pod wodà;
4) wy∏àcznie w porze dziennej — po up∏ywie godziny
od wschodu s∏oƒca, nie póêniej jednak ni˝ na godzin´ przed zachodem s∏oƒca;
5) w promieniu nie wi´kszym ni˝ 50 m od ustawionego na powierzchni wody p∏ywaka koloru pomaraƒczowego o wypornoÊci co najmniej 5 litrów;
p∏ywak jest ustawiany na czas po∏owów przez
osob´ prowadzàcà po∏owy kuszà;
6) w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 100 m od wystawionych w wodzie narz´dzi po∏owowych;

Poz. 1725

nowionych dla nich obwodach ochronnych albo okresach ochronnych nale˝y niezw∏ocznie wypuÊciç do ∏owiska.
§ 10. Niedopuszczalne jest pozostawianie narz´dzi
po∏owowych bez nadzoru osoby prowadzàcej po∏owy
oraz rozdysponowanie wy∏owionych ryb przed zakoƒczeniem po∏owów w danym dniu.
§ 11. Przy zajmowaniu miejsc na ∏owisku nale˝y
zachowaç nast´pujàce odleg∏oÊci:
1) mi´dzy osobami
mniejsze ni˝:

prowadzàcymi

po∏owy

nie

a) 20 m — przy po∏owach z brzegu,
b) 50 m — przy po∏owach z brzegu metodà spinningowà,
c) 100 m — przy po∏owach kuszà;
2) mi´dzy statkami lub innymi urzàdzeniami p∏ywajàcymi, u˝ywanymi do prowadzenia po∏owów, nie
mniejsze ni˝ 50 m, z tym ˝e przy po∏owach metodà spinningowà nie mniejsze ni˝ 150 m.

8) w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 100 m od oznakowanego kàpieliska.

§ 12. Osoba prowadzàca po∏owy jest obowiàzana,
na ka˝de wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynnoÊci kontrolnych, przedstawiç do wglàdu
sportowe zezwolenie po∏owowe i dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç oraz umo˝liwiç obejrzenie u˝ytych
narz´dzi po∏owowych, przyn´t i wy∏owionych ryb, które powinny znajdowaç si´ w stanie umo˝liwiajàcym
pomiar ich d∏ugoÊci ca∏kowitej.

§ 8. 1. IloÊç ryb, którà mo˝e wy∏owiç osoba prowadzàca po∏owy w ciàgu doby, wynosi nie wi´cej ni˝:

§ 13. OkreÊla si´ wzory sportowych zezwoleƒ po∏owowych dla:

7) w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiàzuje zakaz
po∏awiania wszystkich gatunków ryb;

1) 2 sztuki ∏àcznie — w przypadku ∏ososia i troci;
2) 3 sztuki ∏àcznie — w przypadku pstràga t´czowego, sandacza i szczupaka;
3) 5 sztuk ∏àcznie — w przypadku w´gorza i lina;
4) 10 sztuk — w przypadku leszcza;

1) osoby fizycznej, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;
2) dla organizatora zawodów sportowych, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia;
3) armatora statku, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

5) 7 sztuk — w przypadku dorsza;
6) 10 kg — w przypadku Êledzia;
7) 5 kg ∏àcznie — w przypadku innych gatunków ryb,
z wy∏àczeniem babki byczej.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy po∏owów prowadzonych w czasie zawodów sportowych.
§ 9. Ryby niewymiarowe albo ryby b´dàce pod
ca∏kowità ochronà gatunkowà lub wy∏owione w usta-

§ 14. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 5 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego sposobu oraz warunków prowadzenia
po∏owów w celach sportowo-rekreacyjnych (Dz. U.
Nr 154, poz. 1282 oraz z 2003 r. Nr 8, poz. 99).
§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. (poz. 1725)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3

