
Zasady prowadzenia rejestru połowu

a.Po przybyciu na łowisko należy niezwłocznie wpisać
datę wędkowania.

b.Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić
długopisem w rejestrze kolumny datę połowu dzień
i miesiąc. Po godz. 00:00 w przypadku dokonywania
dalszego połowu ryb, należy dokonać wpisu nowej
daty połowu.

c. Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym
określonym przez niniejsze zezwolenie po złowie-
niu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie (przed po-
nownym zarzuceniem wędki do wody) odnotowana
w rejestrze połowu - symbol złowionej ryby i godz.
połowu.

d.Każdy wędkarz uprawniony do wędkowania ma obo-
wiązek wysprzątania swojego stanowiska przed węd-
kowaniem jak i zachować je w czystości przez cały
okres przebywania na stanowisku i pozostawienia go
w czystości.

e. Każdy wędkarz ma obowiązek kontroli swojego są-
siada z łowiska.

f. Złowione ryby przechowywać w siatkach zanurzo-
nych w wodzie.

g.Ryby wyjmować z wody za pomocą podbieraka.
h.Ryby, które bezpośrednio po złowieniu są wypusz-

czane do wody nie wpisujemy do rejestru.

UWAGA!
Za nieprzestrzeganie ww. regulaminu łowiska nr 4
w Przylasku Rusieclam - zostanie cofnięte zezwolenie
na dany rok, a popełnione wykroczenie będzie rozpa-
trzone przez sąd koleżeński.

Opłata za wędkowanie na stawie nr 4 Przylasek Ru-
siecki Koło "Ciepłownik" 2014 r.
Dla niezrzeszonych - 180 zł (żółta)
Normalna - 100 zł (niebieska)

Każdy wędkarz na żądanie kontrolującego ma obowiązek
pokazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby.
Wyrażam zgodę na kontrolę samochodu (pojazdu,
przyczepy) i bagażu.

podpis wfaJciciela ze;::wolellia

Kontakt z Zarządem koła PZW "Ciepłownik'·:
os. Kłorowe 27
tel. 504 266 109

OBOWIĄZKOWY REJESTR
POŁOWU RYB

WKŁADKA NORMALNA - 100 zł
Łowisko licencyjno-mieszane nr 4 w Przylasku
Rusieckim Koła PZW Ciepłownik na rok 2014.

nr wkładki .

Nazwisko i Imtę .

Nr karty wędkarskiej ...........................................•......

Data wydania .
1. Po przybyciu na łowisko wypełniamy długopisem

w rejestrze datę i wpisujemy ryby, które zbieramy
i są określone w limicie.

2. Zwrot wypełnionego rejestru ryb jest obowiązko-
wy.

Symbole limitowanych ryb:

-K-
-A-
-p-
-Sc-
-Sd-
-Sm-
-L-

karp
amur
pstrąg
szczupak
sandacz
sum
lin

HOLOGRAM

Adnotacje Straży Rybackiej:

Rejestr połowu:
Godz. połowu Godz. połowu

Data i wymiar zlowionej Dala i wymiar złowionej
ryby ryby



Adnotacje Straży Rybackiej:

Rejestr połowu:

Godz. połowu Godz. połowu
Dala i wymiar złowionej Data i wymiar złowionej

ryby ryby

ZEZWOLENIE Nruu
wraz z regulaminem

J. Niniejsze zezwolenie uprawnia do wędkowania na
zbiorniku nr 4 Przylasek Rusiecki użytkowanego
przez Koło PZW "Ciepłownik".

2. Dowodem wniesienia opłaty uprawniającej do węd-
kowania jest trwale umieszczony znak-hologram na
rejestrze połowu ryb, który stanowi integralną część
zezwolenia.

3. Wędkujący zobowiązany jest posiadać przy sobie
zezwolenie, wypełniony rejestr połowu oraz kartę
wędkarską·

4. Zezwolenia i rejestru połowu nie wolno udostępniać
innym osobom.

5. Połów ryb na zbiorniku nr 4 odbywa się w sposób
i na zasadach określonych wg Amatorskiego Poło-
wu Ryb uchwalonego przez Zarząd Główny PZW.

Podstawowe warunki dokonywania połowu ryb
na zbiorniku nr 4.

J. Czas połowu od świtu do zmierzchu z wyjątkiem
dni wolnych, gdy można wędkować całą dobę
(licząc od dnia poprzedzającego wolne)

2. Nęcenie ryb dopuszcza się tylko w dniu połowu.
Nęcimy jedynie z brzegu zanętą wrzucaną ręką
lub przy pomocy procy. Przy wędkowaniu metodą
gruntową nęcenia moŻna dokonywać za pomocą
koszyczka, sprężyny, woreczka rozpuszczalnego.
Wszelkie inne metody i sposoby nęcenia są zabro-
nione (utrata zezwolenia).

3. Okresowe zakazy i ograniczenia wydane przez
Zarząd Koła "Ciepłownik" będą umieszczane na
stronie internetowej Kola.

4. Wprowadza się następujące limity i wymiary
ochronne na następujące gatunki ryb:
karp - do 35 cm i powyżej 60 cm - 2 sztuki dziennie
(30 Szl.w roku)
szczupak - 60 cm - I szl. dziennie (nie więcej niż
4 SZI. w m-cu)
sum - 70 cm - I SZI. dziennie (nie więcej niż
4 szt. w roku)
sandacz - 60 cm - 2 szt. dziennie (nie więcej niż
4 szt. w m-cu)
węgorz - 60 cm - 2 SZI. dziennie (nie więcej niż
6 SZI. w m-cu)
amur - zakaz połowu
lin - 35 cm - 2 SZI. na tydzień

5. Posiadający zezwolenie na połów ryb na zbiorniku
nr 4 w roku 2014 - może wędkować 15 razy
w mjesiącu.

6. Za limit dzienny uważa się złowienie i zabranie
z łowiska dwóch ryb objętych limitem np. I karp +
1 szczupak lub I sum.

7. Limity można powiększyć po wykupieniu nowego
zezwolenia.

8. Odległość między wędkującymi 5 m.
9. Organizowane zawody na łowisku nr4 nie podlegają

ww. postanowieniom.
10. Zabrania się połowu ze sprzętu pływającego oraz

brodzenia i wchodzenia do wody, kąpieli.
I I. Zabrania się podmiany złowionych i zatrzyma-

nych ryb.



Zasady prowadzenia rejestru połowu

a. Po przybyciu na łowisko należy niezwłocznie wpisać
datę wędkowania.

b.Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić
długopisem w rejestrze kolumny datę połowu dzień
i miesiąc. Po godz. 00:00 w przypadku dokonywania
dalszego połowu ryb, należy dokonać wpisu nowej
daty połowu.

c.Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym
określonym przez niniejsze zezwolenie po złowie-
niu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie (przed po-
nownym zarzuceniem wędki do wody) odnotowana
w rejestrze połowu - symbol złowionej ryby i godz.
połowu.

d.Każdy wędkarz uprawniony do wędkowania ma obo-
wiązek wysprzątania swojego stanowiska przed węd-
kowaniem jak i zachować je w czystości przez cały
okres przebywania na stanowisku i pozostawienia go
w czystości.

e.Każdy wędkarz ma obowiązek kontroli swojego są-
siada z łowiska.

f. Złowione ryby przechowywać w siatkach zanurzo-
nych w wodzie.

g.Ryby wyjmować z wody za pomocą podbieraka.
h.Ryby, które bezpośrednio po złowieniu są wypusz-

czane do wody nie wpisujemy do rejestru.

UWAGA!
Za nieprzestrzeganie ww. regulaminu łowiska nr 4
w Przylasku Rusieckim - zostanie cofnięte zezwolenie
na dany rok, a popełnione wykroczenie będzie rozpa-
trzone przez sąd koleżeński.

Opłata za wędkowanie na stawie nr 4 Przylasek Ru-
siecki Koło "Ciepłownik" 2014 r.
Dla niezrzeszonych - 180 zł (żółta)
Normalna - 100 zł (niebieska)

Każdy wędkarz na żądanie kontrolującego ma obowiązek
pokazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby.
Wyrażam zgodę na kontrolę samochodu (pojazdu,
przyczepy) i bagażu.

podpi.~ właJcicieJa zezwolenia

Kontakt z Zarządem kola PZW "Ciepłownik":
os. Klorowe 27
tel. 504266 J 09

OBOWIĄZKOWY RE"ESTR
POŁOWU RYB

WKŁADKA DLA NIEZRZESZONYCH -180 zł
Łowisko licencyjno-mieszane nr 4 w Przylasku
Rusieckim Koła PZW Ciepłownik na rok 2014.

nr wkładki .

Nazwisko i Jnllę .

Nr kany wędkarskiej .

Data wydania .
l. Po przybyciu na łowisko wypełniamy długopisem

w rejestrze datę i wpisujemy ryby, które zbieramy
i są określone w limicie.

2. Zwrot wypełnionego rejestru ryb jest obowiązko-
wy.

Symbole Iimiłowanych ryb:

-K-
-A-
-p-
-Sc-
-Sd-
-Sm-
-L-

karp
amur
pstrąg
szczupak
sandacz
sum
lin

HOLOGRAM

Adnotacje Straży Rybackiej:

Rejestr połowu:
Godz. polowu Godz. połowu

Data i wymiar złowionej Data i wymjar złowionej
ryby ryby



Adnotacje Straży Rybackiej:

Rejestr polowu:

Godz. połowu Godz. połowu
Dala iwymiar złowionej Data i wymiar złowionej

ryby ryby

ZEZWOLENIE Nr "H"

wraz z regulaminem
I. iniejsze zezwolenie uprawnia do wędkowania na

zbiorniku nr 4 Przylasek Rusiecki użytkowanego
przez Koło PZW ,.Ciepłownik".

2. Dowodem wniesienia opłaty uprawniającej do węd-
kowania jest trwale umieszczony znak-hologram na
rejestrze połowu ryb, który sianowi integralną część
zezwolenia.

3. Wędkujący zobowiązany jest posiadać przy sobie
zezwolenie, wypełniony rejestr połowu oraz kartę
wędkarską·

4. Zezwolenia i rejestru połowu nie wolno udostępniać
innym osobom.

5. Połów ryb na zbiorniku nr 4 odbywa się w sposób
i na zasadach określonych wg Amatorskiego Poło-
wu Ryb uchwalonego przez Zarząd Główny PZW.

Podstawowe warunki dokonywania połowu ryb
na zbiorniku nr 4.
I. Czas połowu od świtu do zmierzchu z wyjątkiem

dni wolnych. gdy można wędkować całą dobę
(licząc od dnia poprzedzającego wolne)

2. Nęcenie ryb dopuszcza się tylko w dniu połowu.
Nęcimy jedynie z brzegu zanętą wrzucaną ręką
lub przy pomocy procy. Przy wędkowaniu metodą
gruntową nęcenia można dokonywać za pomocą
koszyczka. sprężyny, woreczka rozpuszczalnego.
Wszelkie inne metody i sposoby nęcenia są zabro-
nione (utrata zezwolenia).

3. Okresowe zakazy i ograniczenia wydane przez
Zarząd Koła "Ciepłownik" będą umieszczane na
stronie internetowej Koła.

4. Wprowadza się następujące limity i wymiary
ochronne na następujące gatunki ryb:
karp - do 35 cm i powyżej 60 cm - 2 sztuki dziennie
(30 SZI. w roku)
szczupak - 60 cm - l SZI. dziennie (nie więcej niż
4 SZI. w m-cu)
sum - 70 cm - l SZI. dziennie (nie więcej niż
4 szl. w roku)
sandacz - 60 cm - 2 SZI. dziennie (nie więcej niż
4 SZI. w m-cu)
węgorz - 60 cm - 2 szl. dziennie (nie więcej niż
6 szl. w m-cu)
amur - zakaz połowu
lin - 35 cm - 2 SZI. na tydzień

5. Posiadający zezwolenie na połów ryb na zbiorniku
nr 4 w roku 2014 - może wędkować 15 razy
w miesiącu.

6. Za limit dzienny uważa się złowienie i zabranie
z łowiska dwóch ryb objętych limitem np. l karp +
l szczupak lub I sum.

7. Limity można powiększyć po wykupieniu nowego
zezwolenia.

8. Odległość między wędkującymi 5 m.
9. Organizowane zawody na łowisku nr4 nie podlegają

ww. postanowienjom.
10. Zabrania się połowu ze sprzętu pływającego oraz

brodzenia i wchodzenia do wody. kąpieli.
II. Zabrania się podmiany złowionych i zatrzyma-

nych ryb.
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