STAWY DĘBINA - REGULAMIN
Zezwolenia na wędkowanie:
- całoroczne – 250 zł i odrobienie 10 godzin prac społecznych na rzecz Zarządu Zieleni
Miejskiej, dla nowych członków dopłata za jesienne zarybienie 70 zł. Opłata u skarbnika leśniczego w „Leśniczówce” Poznań ul. Ku Dębinie 2. Wędkowanie nocne dla członków
Stowarzyszenia tylko za zgodą Prezesa i wpłaceniu 10 zł za noc ( opłata przeznaczona na
duże karpie). Wędkowanie nocne odbywa się wyłącznie na żywej rybie.
- jednodniowe – 25 zł na dzień. Zezwolenia do nabycia w sklepie wędkarskim przy ul
Bukowej 8 w Poznaniu i kiosku spożywczym przy stawie Borusa, od czerwca. Każdy
wędkarz do zezwolenia otrzymuje regulamin i kartę połowową.
- zezwolenia nocne – 35 zł za dobę, tylko dla wędkarzy stosujących metodę „złów i wypuść”
po uprzedniej wcześniejszej zgodzie Prezesa Stowarzyszenia. Ilość zezwoleń na nocne
wędkowanie jest ograniczona.
Wyciąg z Regulaminu połowu ryb:
1) Metody wędkowania
 Zezwala się na wędkowanie metodą spławikową, gruntową, w wyznaczonych
terminach ( posiadający zezwolenia całoroczne również spinningową ).
 Zezwala się na stosowanie dowolnych zanęt (oprócz chleba i ziemniaków) i przynęt.
 Przy wędkowaniu metodą włosową należy używać haków bezzadziorowych
oraz posiadać matę „karpiową” i odpowiedniej wielkości podbierak.
2) Godziny wędkowania
 Maj
- 4.00 – 21.00
 Czerwiec
-3.00 – 22.00
 Lipiec
-3.00 – 21.30
 Sierpień
-4.00 – 21.00
 Wrzesień
-5.00 – 20.00
 Październik
-5.30 – 19.00
 Pozostałe miesiące
- od świtu do zmierzchu
3) Limity dzienne
 Karp
- 1 szt.
 Węgorz
- 2 szt.
 Drapieżnik (szczupak, sandacz, sum, boleń)
-1 szt. łącznie
 Lin
- 2 szt.
 Amur
- 1 szt.
 Pozostałe gatunki
- 5 kg.
 W przypadku złowienia karpia, którego waga jest równa lub wyższa niż 5 kg
oraz amura od 15 kg wzwyż należy go wypuścić z powrotem do wody.
4) Każdy wędkujący na specjalnej imiennej karcie połowowej w trakcie wędkowania,
natychmiast po złowieniu wpisuje każdą przeznaczoną do zabrania rybę (umieszczoną w
siatce), której limit jest określony ilościowo w sztukach.

