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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 



 
           

 

    

 

 

 
Operacja współfinansowana przez Uni ę Europejsk ą ze środków finansowych 

Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ącą  inwestycj ę w zrównowa żone 
rybołówstwo 

 

2

 
Unia Europejska 

Europejski 
Fundusz 
Rybacki 

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.  

Zarząd  

LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 

 

 

 

 

 

 

Do opracowania ww. wymogów dla łowisk wędkarskich na obszarze LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 
wykorzystano: 

1. Publikację pt. Łowiska specjalne organizacja i zarządzanie – Arkadiusz Wołos, Ryszard Wojda, 
Mirosław Cieśla. 

2.Postanowienia Europejskiej Komisji Doradczej ds. Rybactwa Śródlądowego (EIFAC). 

 


