Regulamin korzystania z akwenów
wodnych Krajowego Związku
Wędkarskiego Meklemburgii Przedpomorza t. z. (LAV M-V e. V.)
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Przedmowa
Jedyne w swoim rodzaju w Meklemburgii-Przedpomorzu są piękno, mnogość i kompleksowość jej
akwenów wodnych. Mają one ważne znaczenie społeczne, ekologiczne, ekonomiczne i dla inżynierii
rolnej. W celu zachowania, rozwoju zasobów rybnych i korzystania z nich niezwykle ważna jest jakość
i kompleksowość akwenów. W celu dalszej ochrony tych wartości decydujące jest zrównoważone
zagospodarowywanie akwenów. Obowiązek utrzymywania akwenów oraz obowiązek ochrony
zasobów rybnych jest tym samym nierozłącznie związany z prawem do pobierania ryb. Poniższy
regulamin korzystania z akwenów wodnych Krajowego Związku Wędkarskiego Meklemburgii Przedpomorza t. z. reguluje uprawianie wędkarstwa w jego obszarze obowiązywania na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych oraz statutu LAV M-V e.V.
1. Obszar obowiązywania
Ten regulamin korzystania z akwenów obowiązuje dla wszystkich akwenów Kraju Związkowego
Meklemburgia - Przedpomorze, na których Krajowy Związek Wędkarski M-V e.V. lub upoważniona
przez niego osoba prawna wykonują prawo połowowe, jak również dla dzierżawionych akwenów
zawodowego rybołówstwa, na których zgodnie z umową dopuszczalne jest wędkowanie z rocznym
zezwoleniem LAV M-V. e.V. oraz posiada ważność ten regulamin korzystania z akwenów (patrz roczne
zezwolenie na wędkowanie LAV M-V e.V.).
Odnośnie działań ochrony i zagospodarowywania przy pomocy sprzętu do rybołówstwa obowiązuje
ustawa o rybołówstwie Kraju Związkowego Meklemburgia - Przedpomorze oraz rozporządzenie o
uprawianiu rybołówstwa na wodach śródlądowych (rozporządzenie o rybołówstwie śródlądowym BiFVO).

2. Zasady
2.1. Zasady znajomości przepisów prawnych przed wędkowaniem
Każdy wędkarz powinien uważać się za osobę chroniącą zasoby rybne i sprawującą opiekę nad
biotopem „akweny“. Ma on obowiązek przestrzegania obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz
egzekwowania ich przestrzegania.
Szczególnej uwagi wymagają m. in.:
· ustawa o rybołówstwie Kraju Związkowego Meklemburgia - Przedpomorze
· rozporządzenie o rybołówstwie śródlądowym kraju Związkowego Meklemburgia - Przedpomorze
. ustawa o ochronie zwierząt Republiki Federalnej Niemiec łącznie z rozporządzeniem o ochronie
zwierząt w związku z ubojem w RFN
· ustawa o ochronie przyrody i krajobrazu RFN (ustawa o ochronie środowiska naturalnego)
· przepisy wykonawcze ustawy o ochronie środowiska Kraju Związkowego Meklemburgia Przedpomorze
· ustawa o gospodarce wodnej Republiki Federalnej Niemiec
· ustawa – prawo wodne Kraju Związkowego Meklemburgia - Przedpomorze
Każdy wędkarz przed rozpoczęciem wędkowania powinien zapoznać się z warunkami miejscowymi
każdego akwenu. Powinien on poinformować się, czy wskutek zamian ustawodawczych, decyzji
urzędowych lub postanowień LAV M-V e. V. nie zostały zmienione warunki wędkowania tego
regulaminu korzystania z akwenów (GWO). Ważne informacje można pobrać z elektronicznego spisu
akwenów na stronie internetowej www.lav-mv.de.
2.2. Dokumenty do uprawiania wędkarstwa
Podstawowym warunkiem nabycia rocznego zezwolenia na wędkowanie LAV M-V e. V. jest
członkowstwo w stowarzyszeniu LAV M-V e. V. i związane z nim uiszczenie składki.
Osoby niebędące członkami LAV M-V e. V. mogą nabyć jako zezwolenie na wędkowanie tak zwane
zezwolenie gościnne na wędkowanie dla akwenów LAV M-V e. V. Te zezwolenia gościnne na
wędkowanie nie są ważne na akweny umownego rybołówstwa zawodowego.
LAV zastrzega sobie możliwość wydawania oddzielnych zezwoleń na wędkowanie i zamiennych
zezwoleń na wędkowanie. Te oddzielne zezwolenia na wędkowanie i zamienne zezwolenia na
wędkowanie nie są ważne dla akwenów umownego rybołówstwa zawodowego.
Przy uprawieniu wędkarstwa należy zawsze mieć przy sobie ważne dokumenty: kartę wędkarską,
zezwolenie na wędkowanie oraz kartę sportowego połowu ryb.
Te dokumenty należy okazywać na żądanie zatrudnionym kontrolerom oraz wolontariuszom nadzoru
połowów.
2.3. Zasady postępowania nad akwenem
Wędkarz powinien zachowywać się w przyrodzie w taki sposób, aby nie zagrażać otoczeniu, innym
osobom i interesom publicznym.
· Zabrania się pozostawiania odpadów lub innych przedmiotów na brzegu wzgl. wrzucania ich do
wody.
· Wstęp lub wjazd do porośniętej strefy od strony brzegu są zabronione.
· Zabroniona jest każda modyfikacja roślinności w akwenie i nad akwenem bez pozwolenia
właściwego organu ochrony przyrody, właściciela gruntu i dzierżawcy.
· Wznoszenie kładek nad akwenem wymaga pozwolenia. Szczegółowe informacje należy zasięgnąć w
LAV M-V.
2.4. Zasady postępowania przy wędkowaniu
Wędkowanie należy wykonywać w taki sposób, aby wykluczone było utrudnienie połowu przez inne
osoby.
· Przy wyborze miejsca wędkowania pierwszeństwo ma osoba, która przyszła pierwsza.
· Nie jest dozwolone oznakowywanie bojami lub innymi środkami pomocniczymi miejsc wrzucania
pokarmu i w ten sposób rezerwowanie miejsca wędkowania.
· Wędkarz może zajmować maksymalnie tyle miejsca w kierunku wody, ile sam jest w stanie
zarzucić wybranym sprzętem i metodą łowienia. Środki pomocnicze do wystawienia sprzętu

wędkarskiego i wrzucenia pokarmu wolno stosować tylko w taki sposób, aby nie przeszkadzać
innym wędkarzom. Pierwszeństwo ma wędkowanie bez tych środków pomocniczych. Każdy
wędkarz, zanim zacznie wędkować, powinien oczyścić wybrane miejsce wędkowania ze śmieci i
odpadów. W innym przypadku nadzorujący połów mogą potraktować go tak, jakby korzystał on z
tego miejsca jako ostatni.
Ponadto obowiązuje zasada wzajemnego respektu wśród wędkarzy stacjonarnych, spinnigowych
i muchowych w tym samym akwenie.
3. Drogi dostępu do akwenów i prawo wstępu, zezwolenie na korzystanie z wód
3.1. Wstęp na brzeg
Posiadacze uprawnienia do wędkowania są upoważnieni do wstępu na brzegi graniczące z wodą,
wyspy oraz budowle hydrotechniczne na własne ryzyko oraz do korzystania z dróg dostępu, o ile nie
narusza to przepisów publicznoprawnych. To uprawnienie nie obejmuje budynków, instalacji
przemysłowych i należących bezpośrednio do obszaru domów, mieszkań i podwórzy ogrodzonych
części działek.
Dozwolony jest wstęp na place kempingowe, o ile możliwe jest ich normalne funkcjonowanie i nie ma
obawy jego zakłócenia.
Należy korzystać z tego uprawnienia w taki sposób, aby uniknąć szkód na brzegach, drogach dostępu,
wyspach i budowlach hydrotechnicznych oraz utrudniania innego użytkowania (krajowa ustawa o
rybołówstwie M-V).
3.2. Dojazd do akwenów pojazdami mechanicznymi i parkowanie
Prawo korzystania z dróg dostępu nie obejmuje prawa dojazdu pojazdami mechanicznymi
bezpośrednio do brzegu akwenu. Dojazd do akwenów powinien zasadniczo odbywać się po ulicach i
drogach przystosowanych do ruchu publicznego. Jeżeli brak jest publicznych dróg dostępu, to
wędkarz sam odpowiada za załatwienie wymaganych do korzystania z niepublicznych ulic i dróg
pozwoleń publicznoprawnych i prywatnoprawnych (np. pozwolenie wjazdu do lasu).
Pojazdy mechaniczne należy parkować na parkingach publicznych lub na placach wyznaczonych przez
właściciela gruntu lub urząd.
3.3. Pozwolenie na przejazd wodą łodziami
Przejazd wodami śródlądowymi jest uregulowany w ustawie – prawo wodne M-V. Po wodach
płynących, należących do podmiotów prawa publicznego, wolno przejeżdżać małymi jednostkami bez
silnika. Wyjątki obejmują rezerwaty ochrony przyrody i parki narodowe. Tutaj w indywidualnych
przypadkach możliwe jest ograniczenie lub wykluczenie przejazdu poprzez wydanie zarządzenia.
Przejazd wodami jednostkami silnikowymi wymaga pozwolenia urzędu gospodarki wodnej
(wyjątkiem są federalne drogi wodne). Ustawodawca nie rozróżnia napędu silnikiem spalinowym lub
elektrycznym.
4. Ustalenia odnośnie wędkowania
4.1. Ilość i cechy charakterystyczne sprzętu łowieckiego, wędkowanie nocne, trolling
Każdy właściciel zezwolenia na wędkowanie może używać na obszarze obowiązywania tego
regulaminu maksymalnie trzy wędki ręczne. Prócz tego dopuszczalna jest podrywka o maksymalnych
wymiarach 1,20 m x 1,20 m.
Wystawione do łowienia wędki ręczne powinny być stale nadzorowane przez wędkarza.
Dopuszczalne są elektroniczne sygnalizatory brań.
Przy stosowaniu wędki ręcznej do połowu ryb niedrapieżnych dopuszczalne jest użycie na każdą
wędkę najwyżej dwóch haczyków jednoramiennych.
Stosowane przynęty syntetyczne, martwe ryby na przynętę lub systemy przynęt mogą być uzbrojone
maksymalnie na trzech haczykach pojedynczych, podwójnych lub potrójnych.
Systemy pilkerowe z haczykiem potrójnym wolno używać tylko z jednym paternosterem z dwoma
założeniami przynęt.

Wędki typu paternoster mogą być uzbrojone w maksymalnie pięć zwykłych haczyków. Obciążnik nie
może posiadać dodatkowych założeń przynęt.
Roczne zezwolenie na wędkowanie LAV M-V e. V. pozwala wędkować nocą. Ze względu na małe
akweny zabrania się stosowania trollingu na wszystkich akwenach LAV M-V e. V.
4.2. Pomocniczy sprzęt wędkarski
W celu zagwarantowania delikatnego i zgodnego z zasadami łowiectwa obchodzenia się ze złowioną
rybą należy przy wędkowaniu mieć przy sobie następujące przyrządy:
· przyrząd do wyjęcia ryby z wody
. przyrząd do pomiaru długości
· przyrząd do ogłuszania ryb
· nóż
· wypychacz do haczyków.
4.3. Łowienie i stosowanie przynęt w postaci ryb
Każdy wędkarz może w celu uzbrojenia wędki na ryby drapieżne, łowić ryby i przetrzymywać je żywe
w pojemniku. Przed założeniem na przynętę ryby należy zasadniczo zabić.
W celu ochrony przed przenoszeniem chorób pomiędzy izolowanymi populacjami wolno stosować na
przynętę ryby tylko w tych akwenach i systemach akwenów, z których zostały wyłowione. Nie dotyczy
to zamrożonych lub chemicznie zakonserwowanych ryb.
4.4. Nęcenie
Zasadniczo zezwala się przy wędkowaniu na stosowanie zanęt, które należy odpowiednio dostosować
do warunków akwenu.
4.5. Obchodzenie się ze złowionymi rybami
Ryby przeznaczone do zatrzymania powinny natychmiast po złowieniu zostać uśmiercone zgodnie z
zasadami łowiectwa lub włożone do odpowiedniej siatki, przy czym okres przetrzymywania nie może
przekraczać jednego dnia kalendarzowego.
Ryby nieprzeznaczone do zatrzymania należy ostrożnie odhaczyć i następnie ostrożnie wypuścić do
wody.
Przy trudnym dostępnie do haczyka należy przeciąć stągiewkę bezpośrednio przy pysku i następnie
wypuścić rybę z powrotem do wody, jak wyżej.
Złowione ryby należy zużytkować w rozsądny sposób i tylko do użytku własnego. Zabrania się
sprzedaży lub wymiany na inny towar.
Celowe wędkowanie z wyłącznym celem udokumentowania wymiarów i wagi złowionych ryb, a
następnie wypuszczanie ich z powrotem do wody, nie jest dozwolone.
4.6. Ograniczenia łowienia na dzień kalendarzowy
Na jeden dzień wolno złowić i zabrać ze sobą maksymalnie 3 ryby szlachetne, szczupaka lub sandacza
lub karpia lub lina lub troć lub pstrąga potokowego. Możliwe jest również złowienie i zabranie ze
sobą różnych ryb wyżej wymienionych gatunków, ale nie więcej niż 3 ryby na jeden dzień
kalendarzowy. Dodatkowo możliwe jest złowienie i zabranie ze sobą trzech węgorzy na jeden dzień
kalendarzowy.
4.7. Wędkowanie wspólne/ wędkarstwo sportowe
Odnośnie wędkowania wspólnego obowiązują wytyczne federalnego związku patronackiego.
Zabrania się przeprowadzania wędkarstwa sportowego.
Wędkarstwem sportowym jest każda impreza, która służy wyłącznie celowi ustalenia tej osoby, która
według oceny ilości, wagi lub długości ryb uzyska najlepszy wyniki łowienia, a nie rozsądnemu
zużytkowaniu złowionych ryb lub ich ochronie. Do rozsądnego zużytkowania zalicza się w
szczególności zastosowanie na żywność dla ludzi, na paszę dla zwierząt lub na przynętę. Sposób
zużytkowania ryb organizator powinien uregulować w sposób wiążący jeszcze przed rozpoczęciem
łowienia.

4.8. Minimalny odstęp między sprzętem połowowym i łowienie ryb w przepławkach
Odstęp między sprzętem połowowym przy wędkowaniu powinien wynosić co najmniej 50 metrów. W
przepławkach i w bezpośrednio graniczących z nimi odcinkach akwenów do 100 metrów zabrania się
połowu ryb, o ile nie jest to inaczej uregulowane przez albo na podstawie rozporządzenia o
uprawianiu rybołówstwa na wodach śródlądowych.
5. Zakazy połowu, minimalny wymiary i okresy ochronne
5.1. Regulacje ogólne
Zakazy połowu, minimalne wymiary i okresy ochronne są zasadniczo zgodne z ustaleniami ustawy o
rybołówstwie Kraju Związkowego Meklemburgia - Przedpomorze oraz rozporządzenia o
rybołówstwie śródlądowym – BiFVO M-V).
5.2. Wymiary minimalne
Następujący wymiar minimalny odbiega od ustawowych wytycznych:
1. szczupak (Esox lucius) 50 cm
5.3. Okresy ochronne
Następujące okresy ochronne odbiegają od ustawowych wytycznych:
1. kiełb (Thymallus thymallus) ochrona całoroczna!
2. sandacz (Sander lucioperca) od 01 maja do 15 czerwca
3. szczupak (Esox lucius) od 01 marca do 30 kwietnia
5.4. Regulacje odstępstw
Na podstawie wyników biologicznych badań łowiectwa, na pisemny wniosek stowarzyszeń
nadzorujących LAV może dopuścić wyjątki w pkt. 5.2. i 5.3 dla poszczególnych akwenów. Te regulacje
odstępstw są publikowane w elektronicznym spisie akwenów LAV M-V e. V.
6. Zarybianie
Wewnętrzne działania zarybiania przez pojedyncze osoby, stowarzyszenia i związki w akwenach
związkowych LAV wymagają zgody LAV M-V, nawet gdy one same finansują zarybianie.
7. Wędkowanie w akwenach łososiowych
Krajowy Związek Wędkarski M-V e.V. zagospodarowuje szczególnie predestynowane wody płynące
jako akweny łososiowe. Są one wymienione oddzielnie w wykazie akwenów LAV M-V e. V.
Podstawowym warunkiem nabycia rocznego zezwolenia na wędkowanie w akwenach łososiowych
jest członkowstwo w LAV M-V e. V. oraz ważna karta wędkarska.
Roczne zezwolenie na wędkowanie w akwenach łososiowych ma ważność tylko wraz z rocznym
zezwoleniem na wędkowanie LAV M-V e. V.
Goście mogą nabyć czasowo ograniczone zezwolenia na wędkowanie w akwenach łososiowych.
Zezwolenie na wędkowanie w akwenach łososiowych zawiera szczególne warunki uprawiania
wędkarstwa, przy czym regulacja odnośnie zakazu połowu, minimalnych wymiarów i okresów
ochronnych w tych akwenach są identyczne z regulacjami w ogólnych akwenach.
Wędkowanie w akwenach łososiowych zobowiązuje do prowadzenia statystyki łowów. Należy
przesłać ją na końcu sezonu łowieckiego do sekretariatu LAV M-V e.V.
8. Naruszenia regulaminu korzystania z akwenów i naruszenia obowiązków
Naruszenia regulaminu korzystania z akwenów są sankcjonowane zgodnie z załączonym katalogiem
wykroczeń.
9. Właściwość i procedura sankcjonowania naruszeń
Osoby nadzorujące połowy są zgodnie z § 24 ust. 2 LFischG MV (krajowa ustawa o rybołówstwie
Meklemburgii – Przedpomorza), są przy stwierdzeniu naruszenia upoważnione do zatrzymania w
depozycie zezwolenia na wędkowanie LAV M-V e. V. W takim przypadku są one zobowiązane do

bezzwłocznego przesłania go do sekretariatu z informacją o ustaleniu. O ile naruszenie regulaminu
(GWO) jest również naruszeniem prawa publicznego, to zatrzymane w depozycie lub zabezpieczone
zezwolenie na wędkowanie należy bezzwłocznie przekazać do wyższego urzędu ds. rybołówstwa,
wraz z raportem nadzoru łowiectwa. Wyższy urząd ds. rybołówstwa zbada, czyn możliwe jest
rozdzielenie postępowania ze względu na powiązane czyny. Przy stwierdzeniu ponownego naruszenia
osoba, której to dotyczy otrzyma możliwość podania pisemnego stanowiska. Jeżeli wchodzi w
rachubę odebranie zezwolenia na wędkowanie/zezwolenia na wędkowanie w akwenach łososiowych
bez odszkodowania, to następuje to wskutek pisemnego sprzeciwu.
10. Wejście w życie
Ten regulamin korzystania z akwenów wodnych jest ważny od 01.01.2017 roku i zastępuje
dostosowany regulamin korzystania z akwenów wodnych z 01.01.2006 roku. Został on uchwalony na
posiedzeniu Prezydium w dniu 27.04.2012 roku w Görslow i zmieniony redakcyjnie na posiedzeniu
Prezydium w dniu 24.06.2016 roku.
11. Załącznik – katalog wykroczeń
Przy stwierdzeniu naruszenia również prawa publicznego (prawo połowowe, prawo wodne, ustawa o
ochronie środowiska, ustawa o ochronie zwierząt, prawo gospodarki odpadami etc.) następuje
zawiadomienie właściwego urzędu. Prócz tego z powodu naruszenia mogą zostać wszczęte
następujące działania zgodnie z regulaminem związku:
wykroczenie
Zaśmiecenie stanowiska
wędkowania, wstęp lub wjazd do
porośniętej strefy od strony brzegu
Wykroczenia przy stosowaniu
sprzętu połowowego odnośnie
rodzaju, ilości wędek lub założonych
przynęt
Naruszenia odnośnie zakazu
trollingu i korzystania z łodzi

Stosowanie żywych ryb na przynętę
lub ich użycie w innych akwenach

Niezgodne z zasadami łowiectwa
obchodzenie się ze złowionymi
rybami

Nieprzestrzeganie ograniczeń
połowowych

Wykroczenie przeciwko zakazom
połowu, minimalnym wymiarom i
okresom ochronnym

po raz pierwszy
4 h pracy w akwenie
stowarzyszenia
Zatrzymanie w depozycie
zezwolenia na wędkowanie
i przekazanie go do
sekretariatu LAV M-V do
rozmowy wyjaśniającej
Zatrzymanie w depozycie
zezwolenia na wędkowanie
i przekazanie go do
sekretariatu LAV M-V do
rozmowy wyjaśniającej
Zatrzymanie w depozycie
zezwolenia na wędkowanie
i przekazanie go do
sekretariatu LAV M-V do
rozmowy wyjaśniającej
Zatrzymanie w depozycie
zezwolenia na wędkowanie
i przekazanie go do
sekretariatu LAV M-V do
rozmowy wyjaśniającej
Zatrzymanie w depozycie
zezwolenia na wędkowanie
i przekazanie go do
sekretariatu LAV M-V do
rozmowy wyjaśniającej
Zatrzymanie w depozycie
zezwolenia na wędkowanie
i przekazanie go do
sekretariatu LAV M-V do

powtórnie
Odebranie zezwolenia na
wędkowanie bez
odszkodowania
Odebranie zezwolenia na
wędkowanie bez
odszkodowania

Odebranie zezwolenia na
wędkowanie bez
odszkodowania

Odebranie zezwolenia na
wędkowanie bez
odszkodowania

Odebranie zezwolenia na
wędkowanie bez
odszkodowania

Odebranie zezwolenia na
wędkowanie bez
odszkodowania

Odebranie zezwolenia na
wędkowanie bez
odszkodowania

Wędkowanie w akwenach
łososiowych bez zezwolenia,
naruszenie oddzielnych przepisów
odnośnie wędkowania w akwenach
łososiowych

rozmowy wyjaśniającej
Zatrzymanie w depozycie
zezwolenia na wędkowanie
w akwenach łososiowych i
przekazanie go do
sekretariatu LAV M-V do
rozmowy wyjaśniającej

Odebranie zezwolenia na
wędkowanie w akwenach
łososiowych, wymierzenie
wędkarzowi zakazu
wędkowania na 3 lata, w tym
okresie nie ma możliwości
uzyskania zezwolenia na
wędkowanie w akwenach
łososiowych

