
 

 
 
 
 
 

REGULAMIN 
obowiązujący na terenie Łowiska Jegiel 

 
Pobyt na łowisku jest dozwolony w następujących porach i godzinach: 

Dzienny  6.00 - 20.00 / Nocny  18.00 - 6.00 / Dobowy od 6.00 lub od 18.00 

 
 

1. Gospodarstwo rybne Jegiel jest położone w miejscowości Nowa Wieś w gminie  
Brańszczyk. Obejmuje teren o powierzchni ponad 80 ha i jest pod ochroną Natura 2000. 
Gospodarstwo prowadzi działalność w zakresie akwakultury i agroturystyki, czyli;     
prowadzi chów ryb, turystykę wędkarską, gastronomię oraz noclegi.  
 

2. Do wędkowania są wydzielone cztery stawy oznaczone numerami 1, 2, 4 i 7.                     
Do dyspozycji Gości jest również teren z zabudowaniami zwany siedliskiem.  
 

3. Łowisko nie prowadzi rezerwacji stanowisk wędkarskich. Po przybyciu na miejsce 
wybiera się dowolny staw i miejsce. 

 
4. Prawo do wędkowania uzyskuje osoba, która dokonała opłaty według obowiązującego 

cennika. Osoba towarzysząca, czyli niewędkująca również nabywa Rekreacyjną kartę 
wstępu.  
 

5. Osoba wykupująca Kartę wstępu lub Kartę rekreacyjną oświadcza, że akceptuje 

Regulamin Łowiska.       

                                                                                                                           

6. W cenie opłaty jest: wędkowanie na max. 3 wędki na dowolnym stawie i miejscu,                  

rozbicie namiotu, grillowanie, rozpalenie ogniska, wprowadzenie psa, możliwość wjazdu 

samochodem (za opłatą).  
 

7. Wjazd samochodem /motocyklem na łowisko jest możliwy po uregulowaniu opłaty.               

Opłata jest pobierana jednorazowo za jeden wjazd / wyjazd niezależnie od czasu pobytu.                 

Nie akceptujemy wielokrotnego wjeżdżania na łowisko.  

 

ZASADY DOTYCZĄCE WĘDKOWANIA    
 

 

8. Na łowisku stosujemy zasadę „złów i wypuść”. Zabrania się przetrzymywania ryb                 
w siatce. Złowioną rybę, jeśli nie jest pokaleczona należy niezwłocznie wpuścić do wody. 
 

9. W siatce można trzymać tylko te ryby, które będą zakupione, ale nie większe niż do 3 

kg. Po zakończeniu wędkowania należy za nie zapłacić.  
 

10. Osoba wędkująca może posiadać max 3 wędki. Za dodatkową wędkę jest pobierana 
opłata w wysokości 20 zł. 

 



11. Na łowisku można wędkować na trzy metody: gruntowa, spinningowa i spławikowa,                 
z brzegu jak i z pontonu lub łodzi. Można stosować łódki zanętowe, ale z poszanowaniem 
innych wędkujących.  

 
12. Na łowisku zaleca się stosowanie haczyków bezzadziorowych, a na stawie nr 7 

jesiotrowym jest zakaz stosowania haczyków z zadziorami.  

 
13. Zabrania się stosowania plecionek jako żyłki głównej, plecionkę stosujemy tylko            

do przyponu. Żyłka główna powinna mieć minimum 0, 20 mm, a na większą rybę 

grubsza. 

  

14. Ryby nie wolno kłaść na ziemi /trawie. Na stanowisku powinna być mata lub kołyska, 

podbierak z szerokim rozstawem ramion oraz zestaw do odhaczania ryb.  

 

15. Na stawie nr 7 zwanym Jesiotrowym należy stosować haczyki tylko bezzadziorowe.    

Po złowieniu jesiotra należy ostrożnie się z nim obchodzić i w miarę szybko ponownie 

wpuścić go do wody, uprzednio go natleniając.   

 

16. Osoby opuszczające łowisko są zobowiązane do zgłoszenia tego faktu obsłudze obiektu.  

 

17. Zakaz kradzieży ryb!  W przypadku podejrzenia kradzieży ryb, obsługa lub ochrona 

Łowiska ma prawo do kontroli pojazdu i jego zawartości.  

 

18. Jeśli dojdzie do kradzieży ryb, osoba, która to uczyniła jest zobowiązana do ich zakupu   

w cenie 100 zł / kg. W przypadku odmowy przyjęcia tej kary zostanie wezwana policja.  

 

19. Ponadto osoby, które zostaną przyłapane na kradzieży ryb, wędek  lub innych 

przedmiotów będą miały zakaz wstępu na Łowisko.  

 

20.  Kąpiel w stawach jest zabroniona.  

 

21. Psy można wprowadzać na łowisko bez opłaty, ale powinny być pilnowane i należy 
sprzątać po nich.  

 

22.  Zabronione jest zaśmiecanie łowiska. Po zakończeniu wędkowania na stanowisku należy 

pozostawić porządek. Odpady należy zanieść do śmietników ogólnych. 

 

23.  Osoba wędkująca zobowiązuje się do stosowania zaleceń gospodarza łowiska lub osoby 

upoważnionej, która ma prawo do kontroli metody wędkowania, traktowania ryb, 

uiszczonej.opłaty.  

 

24. Osoby przebywające na terenie łowiska bez uiszczenia opłat, zachowujący się głośno   

lub nagannie oraz łamiące Regulamin Łowiska będą uważane za uciążliwe i mogą 

zostać  wyproszone. 

 

25.  Gospodarz Łowiska zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia części 

zbiorników z wędkowania. 

 

26. Prosimy o przestrzeganie godzin pracy łowiska. W przypadku przedłużenia czasu 

pobytu będzie naliczona opłata jak za kolejny wstęp na łowisko.  

 



27. Zarządzający łowiskiem Jegiel nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe    

lub kradzieże sprzętu lub innych rzeczy.  

 

28. Dzieci i młodzież do 18 roku życia powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej.  

 

29. Osoby przebywające na Łowisku są zobowiązane do przestrzegania niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

ŁOWISKO JEGIEL 

Nowa Wieś 93A, gm. Brańszczyk 

Tel. 668 413 583 / 608 574 018 

www.lowiskojegiel.pl 


