
Załącznik 12 do LSROR 

Wskazania dla łowisk w ędkarskich na obszarze LGR 
„Wielkie Jeziora Mazurskie” 

Łowiska w ędkarskie powinny zaspokaja ć potrzeby w ędkarza w 
zakresie komfortowego w ędkowania, a osobom towarzysz ącym 

wędkarzowi umo żliwi ć wygodny i atrakcyjny wypoczynek. 

Wyposażenie i urządzenie łowiska wędkarskiego zależy głównie od warunków 
naturalnych łowiska, jak również w znacznej mierze pomysłowości i możliwości 
podmiotu prowadzącego.  

 

Organizuj ąc łowisko w ędkarskie wskazanym jest: 

1. Przygotować miejsce dla zarządzania łowiskiem. 
2. Opracować regulamin zasad korzystania z łowiska. 
3. Przygotować zaplecze zabezpieczające łowisko, parking, drogi dojazdowe. 
4. Zapewnić lub umożliwić dostęp do informacji o sklepach wędkarskich 

/punktach usługowych, wypożyczalni sprzętu pływającego i wędkarskiego 
oraz infrastruktury gastronomiczno-hotelarskiej. 

5. Przygotować stanowiska wędkarskie oraz system komunikacyjny pomiędzy 
nimi.  

6. Zapewnić odbiór odpadów i nieczystości. 
7. Przygotować system oznakowania i nadzoru nad łowiskiem. 
8. Przygotować ofertę turystyczną dla osób towarzyszących wędkarzom. 
9. Przygotować ofertę rekreacyjno - turystyczną dla wędkarzy po skończonym 

łowieniu ryb. 
10. Opracować i wdrożyć  strategię reklamowo – promocyjną łowiska. 

Wskazanym jest, aby łowisko wędkarskie stwarzało możliwości do wędkowania 
jednorazowo dla  20-30 wędkarzy przy założeniu,  że powinno posiadać od 10 do 25 
metrów  linii  brzegowej dla jednego wędkującego, jednak o powierzchni nie 
mniejszej niż 0,25 ha Regulamin korzystania z łowiska, powinien uwzględniać  zapisy 
„Kodeksu Dobrej Praktyki dla Łowisk Wędkarskich” przyjęty w maju 2008 r  przez 
Europejską Komisję Doradczą ds. Rybactwa Śródlądowego (EIFAC), w tym 
szczególnie zalecenia zawarte w artykule 9 Kodeksu pt. „Dobro ryb” dotyczącym 
postępowania podczas połowu. 

Powyższe informacje powinny pozwolić potencjalnym beneficjentom na: 

1. Przygotowanie obiektów do konkursów na „Najlepsze łowisko 
wędkarskie” planowanych przez LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie„ w 
latach 2011-2013.  

2. Przygotowanie stosownych wniosków konkursowych oraz projektów 
zbudowania łowisk wędkarskich na obszarze LGR.  

Uzasadnienie: 



Rozporządzenie MR i RW z dnia 15.10.2009 roku nie definiuje łowiska wędkarskiego, 
podobnie jak w dostępniej literaturze fachowej brak jest takowej definicji. W tej 
sytuacji Stowarzyszenie po przeprowadzonej dyskusji postanowiło dla potrzeb 
usprawnienie i uzyskania pełnej przejrzystości pracy Komitetu  opracować wskazania 
dla łowisk wędkarskich. Tak opracowane wskazania staną się punktem odniesienia 
dla Komitetu w procesie oceny wniosków. 
 
Badanie prowadzone na potrzeby Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora 
Mazurskie”       Ocena badania 

ANKIETA 
Jakie warunki powinno według Pani/Pana spełniać profesjonalne łowisko wędkarskie 
aby sprostać oczekiwaniom wędkarzy oraz ich rodzin?  
 
 

lp  Wyszczególnienie  Powinno 
posiada ć 

Może 
ale nie 
musi 

Nie musi 
posiada ć 

1 miejsce do zarządzania łowiskiem 
 

10 11 0 

2 regulamin zasad korzystania z łowiska 
 

23 1 1 

3 parking, drogi dojazdowe 
 

23 2 0 

4 dostęp do informacji o punktach usługowych  
 

14 10 0 

5 punkt sprzedaży akcesoriów wędkarskich 
 

6 17 1 

6 wypożyczalnię sprzętu pływającego i wędkarskiego 
 

15 10 0 

7 infrastrukturę gastronomiczno-hotelarską 
 

9 13 3 

8 przygotowane stanowiska wędkarskie 
 

19 4 2 

9 system komunikacji pomiędzy stanowiskami wędkarskimi 
  

3 13 8 

10 system zbierania i odbiór odpadów i nieczystości 
 

24 1 0 

11 system nadzoru (np. elektronicznego) nad łowiskiem 
 

7 15 2 

12 ofertę turystyczną dla osób towarzyszących wędkarzom 
 

11 14 0 

13 ofertę rekreacyjno - turystyczną dla wędkarzy po 
skończonym łowieniu ryb. 

10 15 0 

14 strategię reklamowo – promocyjną łowiska 14 9 0 

15 Spełniać inne warunki - prosimy wpisać jakie 

 

   



W państwa opinii powierzchnia łowiska wędkarskiego dającego gwarancję 
minimalnej ekonomicznej wydolności powinna zawierać się w przedziale: 

0,25 – 1 ha 1-5 ha 5-20 ha 20-50 ha powy żej 50 ha 
4 
 

16 5 0 0 

 
 


