
       Uchwała nr  45/2015 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 23.09.2015 r. 
 

w sprawie: zmiany nazwy i numeru łowiska oraz zatwierdzenia regulaminu łowiska 

licencyjnego „Ciągowice” nr 104 
 

Na podstawie § 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. 

oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego  z dnia 01.07.2006 r. 

 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala 

 

§ 1 

 

1. Zmienia się dotychczasową  nazwę łowiska licencyjnego ,,Ciągowice” nr 104  na łowisko 

licencyjne ,,Długi i Szklarnia” nr 115. 

2. Zatwierdza się regulamin łowiska licencyjnego „Długi i Szklarnia” nr 115 położonego              

w gminie Ciągowice, powiat Zawiercie, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 66 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie stanowiący załącznik nr 1 oraz wzór zezwolenia          

i rejestru stanowiącego załącznik nr 2. 
 

§ 2 

 

Upoważnia się zarząd koła – gospodarza łowiska licencyjnego do dostosowania                 

regulaminu łowiska do potrzeb w zakresie: 

 ustalania wysokości opłat licencyjnych, 

 ustalania limitów połowu ryb, 

 ustalania wymiarów i okresów ochronnych, przy przestrzeganiu zapisów ustawy 

o rybactwie śródlądowym, i przepisach na jej podstawie wydanych, 

 miejsca i czasu pobierania opłat. 

O wszystkich zmianach gospodarz łowiska jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu. 

 

§ 3 

 

Z dniem 31.12.2015 r. traci moc § 1 pkt 1 uchwały nr 66/2013 Zarządu Okręgu PZW            

w Katowicach z dnia 19.12.2013 r. 
 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi  biura ZO. 
 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r. 

 

 

                  Wiceprezes ds. gospodarczych                                                Prezes ZO                                                                                                           

 

                             Konrad Ciura                                                          Mirosław Iwański 
 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/2015 

                                                                                                                 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

                                                                                                                  z dnia 23.09.2015 r. 

 

 

Regulamin łowiska licencyjnego 

,,Długi i Szklarnia” nr 115 
 

 
      I.     Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 

 

 Łowisko licencyjne „Długi i Szklarnia” nr 115 stanowią stawy:  

 Długi o powierzchni 1,02 ha i Szklarnia o powierzchni 0,3520 ha. 

            Łowisko zlokalizowane jest w gminie Ciągowice, powiat Zawiercie (zjazd  

            w Ciągowicach z drogi wojewódzkiej nr 796 w ul. Nadziei a następnie ok.1200 m 

            ul. Sienkiewicza). 

            Łowisko jest typu mieszanego. 

 

      II .   Gospodarz łowiska: 

 

             Gospodarzem łowiska licencyjnego „ Długi i Szklarnia” nr 115 jest Koło PZW nr 66 

             Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie z siedzibą w Zawierciu, ul. Mostowa 1. 

        

      III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 

 

1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą 

członkowską,  po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką                 

na zbiorniku Długi i Szklarnia nr 115” na dany rok kalendarzowy.   

2. Ogranicza się ilość sprzedawanych zezwoleń na w/w łowisko dla 55 osób. 

3. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Po złowieniu ryby i włożeniu jej do 

siatki należy natychmiast wpisać ją do rejestru połowu, przed ponownym zarzuceniem 

wędki do wody. 

4. Rejestr złowionych ryb oraz instrukcja jego prowadzenia znajduje się w Zezwoleniu. 

5. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu. 

6. Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi metodami. 

7. Na łowisku obowiązuje zakaz połowu na żywca. 

8. Wędkarz ma obowiązek utrzymać swoje stanowisko w czystości bez względu na stan 

jaki zastał przed rozpoczęciem wędkowania. 

9. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody w 

uzasadnionych przypadkach oraz na czas zarybień i organizowania zawodów 

wędkarskich (terminy zamknięcia łowiska będą podane w siedzibie koła, na tablicy 

ogłoszeń na łowisku i stronie internetowej koła www.pzwzawiercie.pl) 

10. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby 

wymienione w RAPR. Kontrolujący ma prawo do zatrzymania pojazdu na terenie 

zbiorników wchodzących w skład łowiska licencyjnego „Długi i Szklarnia” nr 115       

i skontrolować rejestr oraz ilość złowionych ryb. 

11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego Długi i Szklarnia 

nr 115 może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego 

pozyskania, a także odmowę jego sprzedaży w roku następnym. 

 

 

http://www.pzwzawiercie.pl/


      IV.  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie: 
 

1. Zezwolenie można zakupić w siedzibie Koła SM Zawiercie w Zawierciu 

            przy ul. Mostowej 1: 

            - w miesiącach od stycznia do końca maja w każdy czwartek w godz. 16
00

 -18
00 

            - w pozostałych miesiącach – w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 16
00

 -18
00

. 

2. Wysokość opłaty dla członka PZW za Zezwolenie wynosi : 

             - 160,- zł  upoważniająca do połowu 40 szt. łącznie następujących gatunków ryb: 

karp, amur, lin, szczupak, sandacz, sum. 

3. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych. 

4. Istnieje możliwość wykupienia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu     

i zdaniu poprzedniego Zezwolenia. 

     

      V.   Godziny otwarcia łowiska: 

 

      Łowisko licencyjne „Długi i Szklarnia” nr 115 jest łowiskiem całorocznym                                 

i całodobowym. 

       

      VI.  Postanowienia szczegółowe: 

 

               1.  Wprowadza się wymiary ochronne ryb: 

                     - amur  do 40 cm 

               2.  Wymiary ochronne pozostałych ryb – zgodnie z RAPR. 

               3.  Obowiązują następujące dobowe (0
00

-24
00

) limity ilościowe ryb do zabrania 

łącznie      z obu łowisk: 

                      - karp, amur                    – łącznie 2 szt. 

                      - lin                                 – 4 szt. 

                      - karaś                             – 8 szt. 

                      - szczupak, sandacz        – łącznie 2 szt. 

                      - leszcz powyżej 40 cm  – 3 szt. 

                      - leszcz do 40 cm            – 5 szt. 

               4.  Obowiązuje limit odłowu suma w ilości 1 szt. tygodniowo. 

               5.  Łączny limit dobowy w/w gatunków na obu zbiornikach – 10 szt. 

               6.  Limity pozostałych ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb 

(RAPR). 

               7.  Po złowieniu limitu dobowego karpia i amura (łącznie 2 szt.) zezwala się na 

dalsze wędkowanie metodą spinningową. 

               8.  Okresy ochronne ryb – zgodnie z RAPR. 

 

        VII. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy 

zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez 

Zarząd Główny PZW. 
 

         Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016 r 

                                                                                   

 

 

 

 

 



                                                                                            Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/2015                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

                                                                                                                z dnia 23.09.2015 r. 
                           

 

 

 

 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

Koło PZW Nr 66 Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie 

 

 
                           Zezwolenie Nr ………….. 
Na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku licencyjnym 

                              Długi i Szklarnia nr 115 

 

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty wędkarskiej ……………………………….. 

                                                

Zezwolenie ważne  na rok ………………………….. 
 

 

 
 

 

 

 

 

      Hologram                                        Pieczęć i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Instrukcja wypełniania rejestru 

 

1. Po przybyciu na łowisko wędkarz zobowiązany jest wypełnić rubryki: 

    data, nazwa zbiornika i godzinę rozpoczęcia wędkowania. 

2. Rejestrację prowadzi się dla następujących gatunków ryb: 

     karp **       symbol gatunku   -  01      
    lin**                                        -  02 

     karaś                                        -  03 

     szczupak**                             -  04 

     sandacz**                               -  05 

     amur**                                    -  06 

     sum**                                     -  07 

     inne                                         -  08 

3. Po złowieniu ryby należy wpisać w rubryce „gatunek ryby” jej symbol oraz 

    uzupełnić rubrykę „ilość sztuk” np. 1+1(dla ryb limitowanych) dla pozostałych 

    pionowymi kreskami. 

4. Łączny roczny limit gatunków ryb oznaczonych (**) wynosi 40 szt. 

5. Niezwłocznie po zakończeniu wędkowania należy uzupełnić rubrykę „suma 

    ryb limitowanych narastająco” . 

6. Rubryki niewypełnione podlegają przekreśleniu. 
 
Data Nazwa 

zbiornika 

Godzina  

rozpoczęcia 

wędkowania 

Gatunek 

ryby 

Ilość Suma ryb 

Limitowanych 

narastająco 
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

       

                                                

 


