
REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO ‘PODZAMCZE' w Bychawie od 01.01.2019

Wprowadzone zmiany Uchwałą Walnego Zebranie członków (25. 11.2018 r.) odznaczono pogrubioną czcionką. 
I.  Informacje ogólne
 
Łowisko specjalne „Podzamcze" funkcjonuje od 1982 roku na podstawie decyzji Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie z dnia 
18.10.1982 r., a od roku 2005 na mocy Uchwały Nr 24/2005 Plenum Zarządu Okręgu z dnia 23.05.2005 r.   
 Utworzone zostało na wodach zbiornika Podzamcze, położonego w obrębie miasta Bychawa, powiat lubelski, makroregion: Wyżyna Lubelska.
Zbiornik wodny „Podzamcze" stanowi własność Gminy Bychawa. Dzierżawcą  jest Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie. 
Gospodarzem łowiska jest Koło Nr 2 PZW Bychawa,  zgodnie z decyzją Zarządu Okręgu z dnia 28 kwietnia 2005 r. którego siedziba mieści się przy ul. 
Kopernika 20 w Bychawie. 

Zbiornik „Podzamcze" jest łowiskiem licencyjnym typu mieszanego. Główne  gatunki ryb występujących w łowisku to: karp, karaś 
srebrzysty i pospolity, płoć, amur, leszcz, lin, szczupak, okoń, sandacz.

II        Przepisy porządkowe i zasady wędkowania. 

1)  Łowisko jest oznakowane tablicą prostokątną koloru białego, w lewym górnym rogu umieszczone godło PZW, w prawym górnym rogu godło miasta 
Bychawa, informacje o zasadach wędkowania są w kolorze niebieskim. 

2)  Na łowisku obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

3)  Dostosowanie przepisów powyższego Regulaminu do założeń prawidłowego funkcjonowania łowiska, właściwej gospodarki rybacko - wędkarskiej 
uchwalane  jest na corocznych Walnych Zebraniach Członków Koła.
 
4/   Prawo połowu w łowisku posiadają członkowie PZW i osoby niezrzeszone , które  wykupiły okręgowy znaczek uzupełniający lub dokonały wpłaty na 
rzecz koła. Członkowie koła Bychawa wędkujący tylko na łowisku Podzamcze nie mają obowiązku opłacać Okręgowej składki na ochronę i 
zagospodarowanie wód.  Okręgową składkę uzupełniającą rozprowadza Skarbnik koła w siedzibie Koła przy ul. Kopernika 20 w terminach zgodnych z 
opublikowanym harmonogramem.

 5/  Na łowisku obowiązuje rejestr połowu ryb i zasada “ryba w siatce musi być wpisana do rejestru”:

    a)  rejestr wydawany jest przy zakupie zezwolenia na wędkowanie, 
    b)  zasady prowadzenia rejestru są określone w niniejszym dokumencie,
    c)  wypełniony rejestr należy złożyć w Zarządzie Koła do dnia 31.03. następnego roku,
    d)  brak zwrotu rejestru skutkuje pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł przy zakupie
        zezwolenia na kolejny rok.

e) Ryba z gatunków wymienionych w pkt 12 niniejszego regulaminu musi być wpisana do rejestru natychmiast 
po umieszczeniu jej w siatce i nie podlega wymianie w trakcie połowów!
  
6/  Na łowisku zabrania się:

    a)  wędkowania nocą (za wyjątkiem spotkań integracyjnych organizowanych przez Zarząd koła). Godz. połowu- 1
godz. przed wschodem i 1 godz. po zachodzie słońca wg kalendarza na dany rok.
    b)  wędkowania ze środków pływających,
    c)   biwakowania w obrębie 20 m od linii brzegowej, 
    d)  poruszania się pojazdami mechanicznymi po obrzeżach Zbiornika
    e)  sprawiania ryb nad wodą
     f)  korzystania z pomostów przez więcej niż trzech (3) wędkarzy jednocześnie,
     g) łowienia szczupaka od 01 stycznia do 30 kwietnia bieżącego roku,

h) łowienia sandacza od 01stycznia do 31maja 
i) łowienia suma od 01 stycznia do 31 maja,
j) przenoszenia w plecakach i innych torbach (reklamówkach) ryb złowionych metodą spinningową.
k) Zakaz spiningowania od 01 stycznia do 30 kwietnia.
l) Całkowity zakaz połowu karpia od 01 stycznia – 31 marca.

 
7/  Łowisko udostępniane jest na rozgrywanie sportowych imprez wędkarskich. Wędkarz nie biorący udziału w 
zawodach ma obowiązek opuścić wskazany przez organizatorów obszar łowiska.

8/ Zgodę na przeprowadzanie zawodów wędkarskich wydaje Zarząd Koła Bychawa według poniższej procedury:
    a)  organizator występuje o zgodę pisemnie, z podaniem terminu zawodów i orientacyjnej ilości startujących 

wędkarzy,
    b)  dokonuje opłaty startowej od zawodnika w wysokości do 15 zł od zawodnika na konto Koła 
    c)   z opłat zwolnione są dzieci i młodzież do lat 16,
    d)  organizator dostarcza imienną listę swoich wędkarzy-zawodników w dniu odbywania zawodów 
przedstawicielowi  Koła Bychawa z czytelnym podpisem organizatora, a najpóźniej w dniu zawodów przed ich 
rozpoczęciem uzupełni opłatę startową do rzeczywistej ilości wędkarzy-zawodników.
9/ Zawody dla uczestników, członków Koła Bychawa odbywają się nieodpłatnie.
 
10/ Zawody wędkarskie mogą odbywać się tylko metodą żywej ryby. 



  
11/ Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do zaostrzania przepisów dotyczących wymiarów, okresów 
ochronnych i limitów ilościowych ryb w stosunku do Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującego 

w Polskim Związku Wędkarskim
  
12/ Na łowisku obowiązują wymiary ochronne ryb. Wolno zabierać z łowiska:

     a)    karp - powyżej 35 cm  ale nie większy niż 60 cm
     b)    lin  powyżej 30 cm
     c)    szczupak powyżej  55 cm 
     d)    sandacz  powyżej 55 cm 
     e)    amur  bez wymiaru 
      f)    okoń powyżej 25 cm.
     g)    karaś pospolity   powyżej 25 cm.
     h)     jaź powyżej 35 cm.

   
13/ Na łowisku obowiązują limity dzienne:

     a) karp  - 2 sztuki
     b)szczupak + sandacz - 2 sztuki (łącznie i jest to także limit tygodniowy liczony od poniedziałku do niedzieli) 
     c) lin- 2 sztuki
     d) sum- 1 sztuka
     e) amur - 1 sztuka
     f) okoń -  5 sztuk
     g) karaś pospolity  -  5 sztuk

    h) jaź - 5 sztuk
   
  LIMITY ROCZNE:
Karp-40 sztuk
Szczupak -20 sztuk
Sandacz-20 sztuk

Pozostałe gatunki ryb nie wymienione wyżej w wymiarze i ilościach zgodnych z Regulaminem 
amatorskiego połowu ryb. 

  14/ Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do:
 a)  czasowego zamknięcia łowiska, 
 b)  czasowego zakazu połowu ryb poszczególnych gatunków (w tym także zakazu połowu w okresie 
      do 2 tygodni po zarybieniu)

15/ Informacje o tych faktach  będą umieszczane na tablicach informacyjnych wokół zbiornika i tablicy Koła 
w mieście przy ul. M.J.Piłsudskiego, a dodatkowo na stronie internetowej KOŁA.

III.         Przepisy końcowe: 

   1)  Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu jest podstawą do odebrania „Zezwolenia na połów ryb" bez prawa 
do zwrotu opłaty.
   2)  Wędkarz nie będący członkiem Koła Bychawa łamiący niniejszy regulamin, obligatoryjnie traci prawo do 
ubiegania się  o zakup pozwolenia przez okres 2 lat
3)  Wędkarz - członek Koła Bychawa za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu podlega karze  statutowej  
udzielanej przez Sądy Koleżeńskie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach  przewinień członków PZW. 

 IV.         Podstawa prawna opracowania regulaminu:

   1)   Statut PZW
   2)   Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
   3)   Uchwała Nr 22 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 1 lipca 2006 r. w 
sprawie: ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych PZW.
   4)   Uchwała Nr 11 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie z dnia 22 czerwca 2009 r. 
dotycząca Regulaminu „Gospodarza łowiska specjalnego". 
   5)   Operat  rybacki zbiornika „Podzamcze" w Bychawie z 2016 r. 
Przyjęto na Walnym Sprawozdawczym zebraniu członków Koła dnia 22.11.2009 r. Poprawki wniesiono Uchwałami 
Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków  dnia 25. 11.2018 r. 

Zarząd Koła


