Uchwała nr 13/2017
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 20.02.2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 133
„Staw CMC Zawiercie”
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 regulamin łowiska licencyjnego nr 133 „Staw CMC Zawiercie”, położonego
w Zawierciu przy drodze krajowej nr 78 i ulicy Okólnej, którego gospodarzem jest Koło PZW
nr 67 przy CMC Zawiercie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór
zezwolenia i rejestru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Upoważnia zarząd koła – gospodarza łowiska licencyjnego do dostosowania regulaminu
łowiska do potrzeb w zakresie:
1. ustalania wysokości opłat licencyjnych,
2. ustalania limitów połowu ryb,
3. ustalania wymiarów i okresów ochronnych, przy przestrzeganiu zapisów ustawy
o rybactwie śródlądowym, i przepisach na jej podstawie wydanych,
4. miejsca i czasu pobierania opłat.
O wszystkich zmianach gospodarz łowiska jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła PZW nr 67 przy CMC Zawiercie.
§4
Traci moc uchwała nr 65/2013 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.12.2013 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.

Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych
Konrad Ciura

Prezes ZO
Mirosław Iwański

Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/2017
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 20.02.2017 r.

Regulamin łowiska licencyjnego nr 133 „Staw CMC Zawiercie”
I

Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowisko licencyjne nr 133 „Staw CMC Zawiercie” o powierzchni 1,8 ha położone jest
w Zawierciu przy drodze krajowej nr 78 i ul. Okólnej.
Łowisko jest typu mieszanego.
II

Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowiska licencyjnego nr 133 „Staw CMC Zawiercie” jest Koło PZW nr 67 przy
CMC Zawiercie z siedzibą w Zawierciu przy ul. Okólnej 10.
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 łowisku
licencyjnym „Staw CMC Zawiercie nr 133” na dany rok kalendarzowy.
2. Na łowisku dozwolone jest wędkowanie metodą spławikową lub gruntową na dwie wędki
na dowolną przynętę lub żywca.
3. Dozwolony jest połów metodą spinningową z zachowaniem minimum 25 m odstępu od
innych wędkujących.
4. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestru ryb, który stanowi integralną część
zezwolenia.
5. Rejestr połowu należy oddać najpóźniej do końca marca następnego roku.
6. Po złowieniu ryby limitowanej i włożeniu jej do siatki należy niezwłocznie wpisać ją do
rejestru połowu ryb.
7. Obowiązuje zakaz podmiany złowionych ryb włożonych do siatki.
8. Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW może łowić na jedną wędkę metodą spławikową
na stanowisku opiekuna w ramach jego limitu połowu bez dodatkowych opłat.
9. Na łowisku obowiązuje:
 utrzymanie stanowiska w czystości, dbanie o środowisko i zwalczanie wszelkich
nieprawidłowości,
 zakaz niszczenia brzegów i wycinania drzew,
 zakaz palenia ognisk i biwakowania,
 zakaz patroszenia ryb w obrębie zbiornika,
 zakaz połowu ryb ze środków pływających,
 zakaz wędkowania na wyznaczonym tarlisku oraz z brzegu stawu usytuowanego przy
ul. Okólnej,
 zakaz wystawiania reklam bez zgody Zarządu.
10. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody do
wędkowania na czas trwania zawodów wędkarskich oraz po zarybieniu.

11. Osoba posiadająca wykupione zezwolenie bierze pełną odpowiedzialność za
przestrzeganie niniejszego regulaminu, również przez osoby przebywające wspólnie na
łowisku do utraty zezwolenia włącznie.
12. Brak miejsca do wędkowania nie może być przyczyną roszczeń do gospodarza łowiska.
13. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby
wymienione w RAPR.
14. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego nr 133 „Staw CMC
Zawiercie” a także nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może
spowodować zatrzymanie zezwolenia przez osoby uprawnione do kontroli wymienione
w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania,
skierowanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego, a także odmowę jego sprzedaży
w następnych latach.
IV

Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

1. Ze względu na ilość stanowisk i miejsc dostępnych do wędkowania ogranicza się ilość
sprzedawanych zezwoleń na amatorski połów ryb wędką na łowisku nr 133 „Staw CMC
Zawiercie” do 55 sztuk na rok.
2. Zezwolenie można zakupić w siedzibie Koła PZW nr 67 przy CMC Zawiercie, ulica
Okólna 10 w dniach jn.:
 od 01 stycznia do 30 kwietnia - w każdy poniedziałek od godz. 16:00 do godz. 18:00,
 od 01 maja – kontakt telefoniczny ze skarbnikiem koła, tel. 723 473 954 lub
601 954 246.
3. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi :
 200,00 zł - opłata roczna dla członka PZW,
 100,00 zł - opłata roczna dla młodzieży do lat 16.
4. Utrata zezwolenia nie daje prawa do wydania duplikatu.
5. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych.
V

Godziny otwarcia łowiska:

Połów ryb na łowisku licencyjnym nr 133 „Staw CMC Zawiercie” rozpoczyna się po
całkowitym zejściu lodu, lecz nie wcześniej niż od 01 kwietnia.
Wędkowanie dozwolone jest od świtu do zmroku.
VI

Postanowienia szczegółowe:

1. Obowiązują następujące dobowe (0-24 h) limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska:
 karp, amur
– łącznie 2 szt.
 leszcz
– 4 szt.
 lin, karaś pospolity (złocisty) – łącznie 4 szt.
 sandacz, szczupak
– łącznie 2 szt.
Po złowieniu limitu dobowego w/w ryb należy zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko
wędkarskie (zakaz dalszego połowu ryb w tym dniu na łowisku).
2. Po złowieniu innych ryb nie wymienionych wyżej o łącznej masie 5 kilogramów, należy
zakończyć wędkowanie w tym dniu.
3. Obowiązuje tygodniowy limit połowu następujących gatunków ryb:
 sum – 1 szt.
4. Na łowisku obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
 karp
- do 30 cm,

 amur
- do 40 cm,
 leszcz
- do 25 cm,
 jaź
- do 25 cm,
 lin
- do 25 cm,
 karaś pospolity - do 20 cm,
 wzdręga
- do 15 cm.
Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z RAPR.
5. Okresy ochronne – 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 01.01.2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/2017
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 20.02.2017 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
Koło PZW nr 67 przy CMC Zawiercie

Zezwolenie nr ……….
Na amatorski połów ryb wędką na łowisku licencyjnym
„Staw CMC Zawiercie” nr 133
Nazwisko ……………………………………………
Imię ………………………………………………….
Nr karty ……………………………………………..
Ważne na rok …………………………..

Hologram

Pieczęć i podpis
Wydającego

Wzór rejestru połowów:
Data

Gatunek

Sztuk

cm

