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Regulamin umieszczania kwater wędkarskich/  

obiektów noclegowych/ gospodarstw agroturystycznych 

 w „ Przewodniku wędkarskim”  

Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko- Augustowskie” 
 
 

 

I. Zasady umieszczenia kwatery wędkarskiej w przewodniku 
 

1. W przewodniku mogą zostać ujęte kwatery wędkarskie /obiektów noclegowych/ gospodarstwa 

agroturystyczne położone: 

 na obszarze działania LGR „Pojezierze Suwalsko- Augustowskie”, tj. z terenu gmin  

 Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny w powiecie suwalskim, 

 Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny w powiecie sejneńskim,  

 miasto Augustów, gminę Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka  i Płaska w powiecie 

augustowskim, 

 Rajgród w powiecie grajewskim 

 

 w sąsiedztwie jezior (max do 5 km od jeziora), wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  

2. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego „Formularza zgłoszenia” z 

wymaganymi załącznikami w nieprzekraczającym terminie do:  7 listopada 2012 roku (liczy się data 

wpłynięcia zgłoszenia). 

Można to uczynić faxem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka „Pojezierze Suwalsko- Augustowskie”, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 61 98, fax 

wew. 26, e-mail: wioleta.borowa@lgr-pojezierze.eu 

3. Formularz zgłoszenia należy przesłać razem ze zdjęciem obiektu w formacie określonym w formularzu. 

4. Formularz zgłoszenia oraz regulamin umieszczania kwater wędkarskich/ / obiektów noclegowych/ 

gospodarstw agroturystycznych w „Przewodniku wędkarskim” dostępne są w biurze LGR „Pojezierze 

Suwalsko- Augustowskie” oraz na stronie internetowej www.lgr-pojeizerze.eu 

5. Formularz zgłoszenia musi być podpisany przez właściciela/i zgłaszanej kwatery wędkarskiej /obiektu 

noclegowego/ gospodarstwa agroturystycznego 

6. Informacji dotyczących publikacji „Przewodnika wędkarskiego” udzielają pracownicy biura LGR 

„Pojezierze Suwalsko- Augustowskie”, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki. 

mailto:wioleta.borowa@lgr-pojezierze.eu
http://www.lgr-pojeizerze.eu/
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II. Zasady wyboru kwatery wędkarskiej/ obiektów noclegowych/ gospodarstw agroturystycznych do 

umieszczenia w „Przewodniku wędkarskim” 

 

1. Zgłoszenia przyjmowane są do :  7 listopada 2012 roku  

2. Każda zgłoszona kwatera wędkarska /obiekt noclegowy/ gospodarstwo agroturystyczne zostanie ocenione 

przez powołaną w tym celu Komisję na podstawie analizy złożonego formularza zgłoszeniowego. Aby 

kwatera wędkarska /obiekt noclegowy/ gospodarstwo agroturystyczne mogły zostać umieszczone w 

„Przewodniku wędkarskim”, muszą jednocześnie spełniać:  

 Kryteria obligatoryjne (kryterium I, III.1) 

 co najmniej 70% pozostałych kryteriów, przy czym pierwszeństwo mają zgłoszenia spełniające 

kryteria o nadanej wadze 2 

3. W przypadku większej ilości zgłoszeń spełniających jednakowe kryteria decydować będzie w pierwszej 

kolejności kompletność złożonych dokumentów aplikacyjnych (formularz zgłoszenia, zdjęcia) oraz 

kolejność zgłoszeń. 

4. W skład Komisji oceniającej wchodzą: 

 Członek Zarządu LGR 

 Członek Komitetu LGR 

 Pracownik biura LGR 

 

5. Komisja dokona analizy zgłoszeń w możliwie najszybszym terminie po zakończonym naboru. Wyniki 

oceny zostaną zamieszczone na stornie internetowej LGR „Pojezierze Suwalsko- Augustowskie”, 

niezwłocznie po zakończonej ocenie.  

 

III. Inne uwagi 

 

1. Przesłanie formularza zgłoszenia z wymaganymi załącznikami jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

2. Interpretacja zapisów regulaminowych przysługuje Komisji oceniającej. 

3. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne. 
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Załącznik nr 1 

 

Lp. 

Nazwa i 

powierzchnia 

jeziora (w ha) 

Położenie 

Charakterystyka 
miejscowość gmina 

1.  
Necko               

422,7 

Miasto Augustów 

Jezioro rybne z czystą wodą dobre 

warunki do wędkowania, kąpieli i 

uprawiania sportów wodnych, 

rozbudowana infrastruktura 

wodniacka 

2.  
Sajno 

530,79 

Jezioro rybne z czystą wodą dobre 

warunki do wędkowania, kąpieli i 

uprawiania sportów wodnych 

3.  
Białe                 

487,6 

Jezioro rybne z czystą wodą dobre 

warunki do wędkowania, kąpieli i 

uprawiania sportów wodnych 

4.  

 

 

Studzieniczne   

253,0 

Jezioro eutroficzne, rybne, dobre 

warunki do wędkowania i 

odpoczynku  na wodzie   

5.  
Jeziorki              

9,74 
Jeziorki  Augustów Jezioro atrakcyjne wędkarsko 

6.  
Dręstwo            

526,6 
Dreństwo  

Bargłów 

Kościelny 

Jezioro eutroficzne, rybne, dobre 

warunki do wędkowania i 

odpoczynku  na wodzie   

7.  
Blizno               

240,4 

Ateny –

Danowskie 

Nowinka 

Jezioro leszczowe, rybne, dobre 

warunki do rekreacji 

8.  
Tobołowo           

55,0 
Tobołowo 

Jezioro eutroficzne, rybne, dobre 

warunki do wędkowania i 

odpoczynku  na wodzie   

9.  
Mikaszewo       

125,8 
Mikaszówka 

Płaska 

Jezioro eutroficzne, rybne, linowo - 

szczupakowe na trasie Kanału 

Augustowskiego, atrakcyjne 

wędkarsko 

10.  Serwy                

460,0 
Serwy 

Jezioro leszczowe, rybne, dobre 

warunki do rekreacji 

11.  Rajgrodzkie   

997,0 
Rajgród 

Jezioro rybne z czystą wodą dobre 

warunki do wędkowania, kąpieli i 

uprawiania sportów wodnych 

12.  
Pomorze            

297,6 
Posejnele 

Giby 

Jezioro rybne, leszczowe z czystą 

wodą dobre warunki do 

wędkowania, kąpieli i uprawiania 

sportów wodnych 

13.  Zelwa             

105,4 
Zelwa 

Jezioro malowniczo położone o 

bardzo czystej i przejrzystej wodzie. 

Doskonałe warunki do kąpieli. 

14.  
Gremzdy        

207,8 
Gremzdy Polskie 

Krasnopol 

Jezioro eutroficzne, linowo-

szczupakowe na rzece Gremzdówce 

. Istnieją warunki do kąpieli. 

15.  
Dowcień          

83,6 
Ryżówka 

Jezioro eutroficzne, linowo-

szczupakowe  

16.  Żubrowo          

99,3 
Remieńkiń 

max głębokość 17 m. Jezioro 

eutroficzne, linowo-szczupakowe. 

Istnieją warunki do kąpieli. 

17.  Boksze           

102,0 
Boksze  Osada Puńsk Bardzo rybne, łowisko specjalne  
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18.  Sejwy             

100,7 
Sejwy 

Jezioro eutroficzne, linowo-

szczupakowe. Istnieją warunki do 

kąpieli. 

19.  Hołny                

159,0 
Krasnogruda 

Sejny 

Eutroficzne, linowo-szczupakowe, 

atrakcyjne do połowów pod lodem 

20.  Gaładuś             

592,2 

Radziucie, 

Żegary 

Jezioro graniczne, linowo-

szczupakowe, atrakcyjne do 

połowów pod lodem, dobre warunki 

do rekreacji 

21.  Garbaś              

145,1 
Garbaś I 

Filipów 

max głębokość 48 m. Jezioro o 

wysokich brzegach położone na 

szlaku Rospudy. 

22.  
Białe Filipowskie 

130,5 
Motule  Nowe 

max głębokość 53 m. Jezioro 

rynnowe o wysokich brzegach. 

Bardzo czysta woda, piaszczyste 

dno, doskonałe warunki do rekreacji. 

23.  
Rospuda         

333,8 
Supienie 

max głębokość 39 m. Jezioro bardzo 

malowniczo położone. 

24.  Szurpiły              

89,0 
Szurpiły 

Jeleniewo 

max głębokość 46,8 m. Wody 

jeziora bardzo przejrzyste, na środku 

znajduje się wyspa Pustelnia. 

25.  
Szelment W.     

356,1 
Udryn, Przejma 

max głębokość 40 m. Zbiornik typu 

rynnowego, atrakcyjny do połowów 

pod lodem. 

26.  Hańcza           

305,2 

Hańcza, 

Mierkinie 
Przerośl 

max głębokość 112 m. Najgłębsze 

jezioro w Polsce, o stromych 

zboczach misy jeziornej, rybne. 

Uchodzi do niego Czarna Hańcza. 

27.  
Bolesty           

127,1 
Raczki Raczki 

max głębokość 16,2 m. Jezioro 

rynnowe na szlaku Rospudy, bardzo 

długie. Doskonałe warunki do 

kąpieli. 

28.  Krzywe  (zespół) 

215,1 
Mała Huta 

Suwałki 

Atrakcyjne wędkarsko, dobre 

warunki do kąpieli 

29.  Okmin            

117,4 
Osowa  

Bardzo czysta woda, atrakcyjne 

wędkarsko, dobre warunki do kąpieli 

30.  Pierty                

233,3 

Piertanie  max głębokość 38 m. Jezioro silnie 

eutroficzne, bardzo rybne. 

31.  Wigry              

2 098,7 

Bryzgiel, Stary 

Folwark 

max głębokość 73 m. Największe 

jezioro na Pojezierzu, w kształcie 

litery „S”. Posiada urozmaiconą linię 

brzegową, leży na nim 18 wysp. 

Jezioro położone jest na terenie 

Wigierskiego Parku Narodowego. 

Atrakcyjne wędkarsko. 

32.  
Szelment Mały 

179,9 
Przejma Wysoka Szypliszki  

max głębokość 28,5 m. Jezioro 

eutroficzne, bardzo rybne (linowo-

szczupakowe). Istnieją warunki do 

kąpieli. 

33.  Wiżajny            

298,4 
Stankuny Wiżajny 

max głębokość 5,3 m. Jezioro 

rynnowe, sandaczowe, eutroficzne o 

urozmaiconej linii brzegowej. 

 


