Uchwała nr 15/2015
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 21.02.2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego „Leśny Dwór” nr 230
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.
Zarząd Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
Zatwierdza się regulamin łowiska licencyjnego „Leśny Dwór” nr 230 położonego w Bukownie przy
ul. Mostowej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 107 Bukowno w Bukownie stanowiący
załącznik nr 1 oraz wzór zezwolenia 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
śród lądowym, i przepisach na jej podstawie wydanych,
 miejsca i czasu pobierania opłat.
O wszystkich zmianach gospodarz łowiska jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła PZW nr 107 Bukowno w Bukownie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2015 r.

Sekretarz ZO
Mirosław Winiarski

Prezes ZO
Mirosław Iwański

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/2015
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 21.02.2015 r.

Regulamin łowiska licencyjnego
„Leśny Dwór” nr 230
I

Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:
Łowisko licencyjne „Leśny Dwór” nr 230 powierzchni 0,8 ha zlokalizowane jest w Bukownie
przy ul. Mostowej.
Łowisko składa się z dwóch stawów:
- łowisko nr 1 – łowisko typu mieszanego
- łowisko nr 2 - łowisko typu pstrągowego
Łowiska są oznaczone odpowiednimi tablicami.

II

Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowiska licencyjnego „Leśny Dwór” nr 230 jest Koło PZW nr 107 Bukowno
w Bukownie, ul. Niepodległości 1A.
Tel. kontaktowe: prezes-691050933, skarbnik-691050969.
III Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowisk:
1. Prawo do wędkowania na w/w łowiskach mają członkowie PZW z aktualną opłatą
członkowską po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb na łowisku licencyjnym „Leśny Dwór” nr 230 na dany rok kalendarzowy.
2. Obowiązują osobne zezwolenia na poszczególne łowiska.
Łowisko nr 1 – typu mieszanego:
a. Na łowisku obowiązuje rejestracja złowionych ryb.
b. Rejestr złowionych ryb znajduje się w zezwoleniu.
c. Po złowieniu ryby limitowanej przeznaczonej do zabrania, należy ją niezwłocznie
wpisać (pełna nazwa ryby i data) do rejestru połowów przed ponownym zarzuceniem
zestawu. Wpis musi być wykonany niezwłocznie po włożeniu ryby do siatki, w sposób
uniemożliwiający jego wymazanie lub usunięcie.
d. Ryby do czasu zakończenia łowienia muszą być przechowywane w stanie żywym
w odpowiednio dużych siatkach.
e. Obowiązuje bezwzględny zakaz patroszenia i obierania ryb w okolicy zbiornika.
f. Po zarybieniu zbiornika obowiązuje zakaz połowu do najbliższej soboty do godz. 7:00.
W przypadku zmiany daty i godziny zamknięcia zbiornika do wędkowania ukaże się
pisemna informacja oraz wpis w tej sprawie na stronie internetowej koła.
g. Dopuszcza się wędkowanie metodą spławikowo- gruntową w obecności osoby posiadającej zezwolenie , w ramach jego limitu i łowiska współmałżonka lub maksymalnie dwojga dzieci do lat
14 .Każda osoba ma prawo wędkować na jedną wędkę. Współmałżonek musi posiadać kartę
wędkarską.
h. W przypadku zmian w regulaminie łowiska Zarząd Koła poinformuje o tym fakcie
pisemnie w formie ogłoszeń i na stronie internetowej koła.
i.
Zabrania się połowu ryb w miejscach wyznaczonych jako tarliska w okresie tarła ryb.

Łowisko nr 2 – typu pstrągowego:
a. Na łowisku obowiązuje rejestracja złowionych ryb.
b. Rejestr złowionych ryb znajduje się w zezwoleniu.
c. Po złowieniu pstrąga przeznaczonego do zabrania, należy niezwłocznie wpisać go
do rejestru połowu (pełna nazwa ryby i data) przed ponownym zarzuceniem zestawu.
Wpis musi być wykonany niezwłocznie po uśmierceniu ryby, w sposób uniemożliwiający jego wymazanie lub usunięcie.
d. Ryby do czasu zakończenia łowienia muszą być przechowywane w całości.
e. Obowiązuje bezwzględny zakaz patroszenia i obierania ryb w okolicy zbiornika.
f. Po zarybieniu zbiornika obowiązuje zakaz połowu do następnego dnia do godz. 7:00.
1. W przypadku zmiany daty i godziny zamknięcia zbiornika do wędkowania ukaże się
2. pisemna informacja oraz wpis w tej sprawie na stronie internetowej koła.
g. W przypadku złowienia innego gatunku ryby niż limitowany o wymiarze powyżej
10 cm, oprócz ryb prawnie chronionych, należy tę rybę wpuścić do wody łowiska nr 1
typu mieszanego.
h. Dopuszcza się wędkowanie w obecności osoby posiadającej zezwolenie osoby
towarzyszącej posiadającej kartę wędkarską w ramach łowiska i limitu właściciela zezwolenia.
i. W przypadku zmian w regulaminie łowiska Zarząd Koła poinformuje o tym fakcie
pisemnie w formie pisemnych ogłoszeń i na stronie internetowej koła.
j. Zabrania się połowu ryb w miejscach wyznaczonych jako tarliska w okresie tarła ryb.
k. Po zakończeniu wędkowania, do końca dnia, należy przesłać SMS`a na nr 600087768 w treści
wpisując dwie liczby np.: 5/1. Gdzie pierwsza ryba stanowi ilość złowionych ryb (pstrąg), druga ilość zabranych ryb z łowiska w tym dniu.
3. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w RAPR a ponadto członkowie Zarządu Koła i inni wędkarze na łowisku na zasadzie dobrowolności i koleżeństwa.
W przypadku kontroli wędkarz zobowiązany jest do okazania dokumentów zezwalających
na połów, złowionych ryb oraz używanego sprzętu do połowu.
4. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230”
może spowodować zatrzymanie zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania
do czasu wyjaśnienia sprawy przez Sąd Koleżeński Koła, a także spowodować odmowę
sprzedaży zezwolenia w latach następnych.
IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:
1. Zezwolenie można zakupić w siedzibie Koła PZW nr 107 Bukowno w Bukownie
przy ul. Niepodległości 1A w czwartki w godz. 16:00 – 17:00.
2. Wysokość opłaty za Zezwolenie na poszczególne łowiska wynosi :
- Łowisko nr 1 – typu mieszanego – 200,- zł
Ogranicza się ilość sprzedawanych zezwoleń do 60 szt./rok.
Pierwszeństwo w nabyciu zezwolenia mają członkowie PZW Okręgu PZW w Katowicach.
Po złowieniu limitowanej rocznej ilości ryb jest możliwość zakupu kolejnego zezwolenia w kwocie 400,- zł.
- Łowisko nr 2 – typu pstrągowego – 100,- zł.
Ogranicza się ilość sprzedawanych zezwoleń do 25 szt./rok.
Pierwszeństwo w nabyciu zezwolenia mają członkowie PZW Okręgu PZW w Katowicach.

V Godziny otwarcia łowiska:
Łowisko licencyjne „Leśny Dwór nr 230 jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.
VI Postanowienia szczegółowe:
Łowisko nr 1 – typu mieszanego:
1. Połów dozwolony jest:
- na dwa wędziska – metodą gruntową lub spławikową
- na jedno wędzisko – metodą spinningową lub muchową.
2. Limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska:
a. Karp, lin, pstrąg, szczupak, sandacz, sum, amur – 25 szt. rocznie, ale nie więcej jak
4 szt. tygodniowo i 2 szt. dziennie.
b. Leszcz, karaś, okoń, jaź – 4 szt. tygodniowo.
c. Płoć – 2 kg tygodniowo, ale nie więcej niż 1 kg dziennie.
3. Po złowieniu limitu ryb na dany dzień (tydzień, rok) obowiązuje zakaz wędkowania
w tym dniu (tygodniu, roku).
4. Wymiary ochronne:
- pstrąg potokowy
35 cm
- amur
50 cm
- okoń
20 cm
- płoć
20 cm
- lin
30 cm
- jaź
30 cm
5. Limity i wymiary ochronne pozostałych ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego
Połowu Ryb (RAPR).
Łowisko nr 2 – typu pstrągowego:
1. Połów dozwolony jest tylko metodą muchową, przynęty wyposażone wyłącznie
w haki bezzadziorowe.
2. Ustala się limit 2 szt. pstrąga potokowego lub tęczowego na rok do zabrania z łowiska.
3. Wymiary ochronne:
- pstrąg potokowy
35 cm
- pstrąg tęczowy
35 cm
4. Po złowieniu limitu ryb na dany rok obowiązuje zakaz połowu w roku.
5. Limity i wymiary ochronne pozostałych ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego
Połowu Ryb (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 01.01.2015 r

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 21.02.2015 r.

Uwagi kontrolujących

Okręg PZW w Katowicach
Koło PZW Nr 107 Bukowno

Data

Uwagi

Data

Uwagi

Data

Uwagi

ZE ZW O L E NI E
na amatorski połów ryb wędką na łowisku
licencyjnym
nr 230 Leśny Dwór
łowisko nr 1 – typ mieszany

nr ...................
dla

…………………………………………
.
(imię)

…………………………………………
(nazwisko)

posiadacza karty wędkarskiej nr
…………………………..
Zezwolenie ważne jest od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 r.
………………..

Skarbnik
Pieczęć koła

Lp
1
2

……………..

Prezes
hologram

Roczny rejestr połowu ryb wędką w łowisku licencyjnym nr 230 Leśny Dwór w Bukownie w 2015r.
Część łowiska nr 1 – typ mieszany. Wpis ryb: karp, lin, pstrąg, szczupak, sandacz, sum, amur.
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Roczne zestawienie złowionych ryb wędką w łowisku licencyjnym nr 230 Leśny Dwór w Bukownie w 2015r.
Część łowiska nr 1 – typ mieszany. Wpis ryb: leszcz, karaś, okoń, jaź, płoć.
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*Ciężar i ilość płoci wpisujemy po zakończeniu łowienia, ale przed opuszczeniem łowiska.

