
 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 98 /2018 

                                                                                                             Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 22.11.2018 r. 

 

 

Regulamin łowiska licencyjnego nr 522 Rajsko  

 

 
I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 

 

Łowisko licencyjne nr 522 „Rajsko” stanowią stawy: Tęczak 1 i Tęczak 2 o łącznej 

pow. 16,5 ha. Łowisko zlokalizowane jest w miejscowości Rajsko, powiat Oświęcim przy                                 

ul. Wilamowickiej (N:49º59´51.8´´  E:19º11´53.88´´). 

Łowisko jest typu mieszanego. 

 

II Gospodarz łowiska: 

 
Gospodarzem łowiska licencyjnego nr 522 „Rajsko” jest Koło PZW nr „76 FIAT 

AUTO POLAND” z siedzibą 43-100 Tychy, ul. Konfederatów Barskich 17. 

        

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 nr 522 Rajsko” na dany rok kalendarzowy oraz zapoznali się                          

z regulaminem łowiska.      

2. 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. 

3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu. 

4. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu. 

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

6. Na łowisku obowiązuje zakaz spinningowania w okresie od 01 stycznia do 30 

kwietnia. 

7. W czasie wędkowania nocnego stanowiska wędkarskie muszą być obowiązkowo 

oświetlone. 

8. Zabrania się: 

 parkowania samochodu w odległości mniejszej niż 15 m od linii brzegowej, 

 palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi, 

 palenia zniczy, 

 kąpieli w stawach.  

9. Na łowisku obowiązuje zakaz połowu ryb do godz. 6:00 pierwszej soboty                         

po zarybieniu zbiorników – termin zarybienia podany na stronie internetowej koła 

(www.pzw.org.pl/fiat_tychy/ oraz na tablicy ogłoszeń łowiska licencyjnego  

nr 522 „Rajsko”. 

10. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody                   

w uzasadnionych przypadkach oraz organizowania zawodów wędkarskich (terminy 

zamknięcia łowiska będą podane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej koła). 

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

wymienione w RAPR.  

http://www.pzw.org.pl/


 

12. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego nr 522 Rajsko 

może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów  

jego pozyskania, a także odmowę jego sprzedaży w roku następnym. 

 

IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie: 

 

1. Zezwolenie można zakupić wyłącznie u skarbnika w siedzibie Koła nr 76 FIAT 

AUTO POLAND w Tychach przy ul. Konfederatów Barskich 17 j.n.: 

 w miesiącach styczeń – kwiecień w każdy czwartek w godz. 16:00-19:00 

 w pozostałych miesiącach – kontakt telefoniczny 501 405 018. 

2. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi: 

 250,00 zł opłata normalna dla członka PZW upoważniająca do połowu 15 szt. ryb 

limitowanych w ciągu roku (amur, sum, szczupak, sandacz, węgorz, karp) 

3. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych. 

4. Istnieje możliwość wykupienia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu                     

i zdaniu poprzedniego Zezwolenia. 

5. Utrata Zezwolenia nie daje prawa do otrzymania duplikatu. 

     

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

Łowisko licencyjne nr 522 „Rajsko” jest łowiskiem całorocznym i całodobowym. 

       

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Obowiązują następujące roczne limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska: 

 sum, szczupak, sandacz, węgorz, amur, karp – łącznie 15 szt. rocznie, 

 15-ta zarejestrowana sztuka w/w ryb kończy ważność Zezwolenia. 

2. Obowiązują następujące dobowe (0:00-24:00) limity ilościowe ryb do zabrania: 

 sum - 2 szt. 

 węgorz - 1 szt. 

 amur - 1 szt. 

 szczupak - 1 szt. 

 sandacz - 1 szt. 

 karp - 2 szt. 

Łączny limit dobowy w/w gatunków – 2 szt. 

Limity pozostałych ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR). 

3. Po złowieniu limitu dobowego ryb objętych limitem dobowym wędkarz jest 

zobowiązany zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie. 

4. Wprowadza się wymiary ochronne ryb: 

 lin       do 35 cm.  

5. Wymiary ochronne pozostałych ryb – zgodnie z RAPR. 

6. Okresy ochronne ryb – zgodnie z RAPR. 

7. Na stawie Tęczak 1 strefa północno-zachodnia stawu tzw. zatoka (tarlisko, siedlisko 

ptactwa) tworzy się strefę ochronną całkowicie wyłączoną z amatorskiego połowu ryb. 

   

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 01.01.2019 r. 
 



 

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2018                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                 Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 22.11.2018 r. 

                           

 
                             Instrukcja połowu ryb: 

 

 

Rejestr połowu ryb jest obowiązkowy. 
Po złowieniu następujących gatunków ryb: 

 szczupak, sandacz, węgorz, amur, karp – 

przeznaczonych 

do zabrania, 

wędkarz bezzwłocznie wypełnia w 

rejestrze następujące rubryki: 
 - data połowu 

 - gatunek ryby 

 - wymiar w cm 

 - godzina połowu 

Ryby nie przeznaczone do zabrania należy 

wypuścić od razu 

do wody, bez przetrzymywania w siatkach. 

Limit dobowy (od godz. 00:00 do godz. 24:00) 

wynosi: 

           - sum –         2 szt., 

           - węgorz –    1 szt., 

           - amur –        1 szt., 

           - szczupak – 1 szt., 

           - sandacz –   1 szt., 

           - karp –         2 szt. 

Łączny limit dobowy w/w gatunków - 2 sztuki. 

Obowiązują wymiary ochronne ryb na łowisku: 

           - sum do 70 cm, 

           - szczupak do 50 cm, 

           - sandacz do 50 cm, 

           - węgorz do 60 cm, 

           - karp do 30 cm, 

           - lin do 35 cm.  

 

 

 
Do rejestru dołączony jest regulamin łowiska 

 
      Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

            Koło PZW nr 76 FIAT AUTO POLAND 
 

 

 

                               Zezwolenie Nr ………… 
na amatorski połów ryb wędką na łowisku licencyjnym 

                                     nr 522 „Rajsko”  

 

                                    

 

 

Imię …………………………………………………….. 

 

 

 

Nazwisko ……………………………………………….. 

 

 

 

Nr karty wędkarskiej …………………………………… 

 

 

Zezwolenie ważne od ……………… do ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hologram                                            Pieczęć i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        

  
             Rejestr połowu ryb objętych limitem 
 

   
UWAGI : 

   

Lp data połowu gatunek ryby 
wymiar 

cm godzina połowu                        
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