
REGULAMIN dla posiadaczy licencji „no kill”
    Obowiązujący posiadaczy licencji na wędkowanie w zbiorniku Rybnik w Silnie w okresie

od 17 lub 24 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

• Osoby nienależące do Toruńskiego Towarzystwa Wędkarskiego mogą 
wędkować w Rybniku na podstawie aktualnej licencji wydanej przez TTW. Licencja 
uprawnia do wjazdu na teren TTW jednym samochodem. 

• W czasie wędkowania licencja powinna być przypięta w widocznym 
miejscu (do odzieży, plecaka). Posiadacz licencji musi posiadać przy sobie również 
dokument potwierdzający jego tożsamość. 

• Do sprawdzania zezwoleń upoważnieni są członkowie TTW, 
funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Rybackiej, agenci ochrony i inne osoby 
posiadające pisemne upoważnienie wydane przez Towarzystwo.  

• Posiadacz licencji ma prawo wędkować przez całą dobę, wyłącznie z 
brzegu lub pokrywy lodowej, dwiema wędkami jednocześnie. Wyklucza się 
możliwość jednoczesnego łowienia drugą wędką podczas spinningowania,

- Każda wędka może być wyposażona w jedną uzbrojoną przynętę.  
Obowiązuje całkowity zakaz używania środków pływających i łódek zanętowych. 
Mile widziane będzie posiadanie odpowiednio dużego podbieraka i maty, ze względu 
na troskę o występujące w jeziorze okazy ryb.

. W przypadku zarybień jeziora niektórymi gatunkami ryb, mogą być 
ogłaszane okresy ochronne na ich łowienie. Taka informacja będzie udostępniona  na 
Facebooku na stronie Towarzystwa i w sklepie Troć w Toruniu.

• Posiadaczy licencji obowiązują dobowe limity połowu: 

• Sum 1szt

• Pstrąg lub palia 1 szt do 30.04.2022, po tym okresie bez 
limitu

• Złowienie limitu dobowego pstrąga, palii oznacza bezwzględne 
zakończenie wędkowania w danym dniu. Doba zaczyna się o godzinie 00 i kończy
o 24 czasu polskiego.

* Dopuszcza się możliwość przetrzymywania okazów karpi w tkzw. worku 
karpiowym w celu regeneracji sił ryby po holu lub wykonaniu pamiątkowego 
zdjęcia.

• Obowiązują okresy ochronne:

• sandacza – cały rok 2022 

• szczupaka - od 1 stycznia  do 30 kwietnia 

• lina- od 1 stycznia do 31 lipca



. Jesiotra - cały rok 2022

. złoty karaś - cały rok 2022

• Przypomina się, że ustawowo chronione są również inne 
ryby i zwierzęta (m.in. żaby, zaskroniec, wiele gatunków ptaków) oraz 
szereg roślin (np. grążele i grzybienie). 

• W 2022 roku obowiązuje zakaz metody połowu na „żywca i 
martwą rybkę”.

•  W ramach przysługujących posiadaczowi licencji wędek i limitu 
połowu, w jego obecności, bez dodatkowych opłat i dowolną metodą wędkować może
wyłącznie jego współmałżonek oraz dzieci do końca roku kalendarzowego, 
w którym ukończyły 14 lat. Dzieci starsze obowiązuje posiadanie osobnej licencji. 
Odstępowanie wędek innym osobom będzie traktowane jako naruszenie niniejszego 
regulaminu. 

• Na przesmyku między cyplami (w przewężeniu jeziora), dla uniknięcia 
konfliktów, nie wolno zarzucać wędek poza połowę odległości do przeciwległego 
brzegu.      Jak również w przypadku łowienia w narożnikach jeziora nie wolno 
zarzucać wędki dalej niż do osi łowienia wędkarza z przylegającego drugiego 
brzegu narożnika.

. Obowiązuje zasada zajmowania stanowisk wędkarskich  z brzegu 
jaki z lodu - kto pierwszy przybędzie na dane miejsce, ten je zajmuje.

. Wędkarz jest zobowiązany do przebywania na czystym łowisku i 
pozostawieniu go w równie czystym stanie po zakończeniu wędkowania. Oznacza
to również konieczność sprzątnięcia zajmowanego stanowiska przed 
rozpoczęciem wędkowania jeżeli zastało się je zaśmieconym. Niedopałek to także 
groźny śmieć!

• Obowiązuje całkowity zakaz czyszczenia ryb nad wodą. 

• Obowiązuje zakaz budowy jakichkolwiek umocnień i innych stałych 
urządzeń na brzegu i w wodzie oraz wycinania i niszczenia roślinności nadbrzeżnej i 
wodnej. Propozycje modyfikacji prosimy zgłaszać Towarzystwu.      

• Zbiornik służy przede wszystkim do wędkowania. Kąpiel oraz 
zachowanie wędkarza i jego gości nad wodą nie mogą przeszkadzać wędkującym. 

.     Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać 
dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby, przynęty a także udostępnić do kontroli 
środki transportu w celu przeprowadzenia sprawdzenia zawartości ich ładunku w 
miejscach związanych z połowem ryb.

• Złamanie zasad określonych niniejszym regulaminem spowoduje 
utratę licencji bez odszkodowania i utratę możliwości zakupu licencji w 
przyszłości.

Prosimy pamiętać, że przenęcenie powoduje powstanie takich szkodliwych substancji,
jak siarkowodór, metan i amoniak, wystrasza też ryby z łowiska.    Telefony alarmowe:

112 (ogólny), 997 (Policja), 56 - 621 8424 (Państwowa Straż Rybacka).     



Zapraszamy chętnych do wspólnego sprzątania Rybnika w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy i ostatnią niedzielę  listopada (potwierdzenie terminów w sklepie 
sprzedającym licencje i na stronie internetowej TTW). 


