Uchwała nr 19/2017
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 20.02.2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 541 „Olszyce”
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 541 „Olszyce” położonego w miejscowości
Lędziny przy ulicy Zawiszy Czarnego, na terenie będącym własnością KWK „Ziemowit”,
którego gospodarzem jest Klub Olszyce działający przy Kole PZW nr 32 Lędziny, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór zezwolenia i rejestru stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Upoważnia zarząd klubu – 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 Klubu Olszyce przy Kole PZW nr 32 Lędziny.
§4
Traci moc uchwała nr 22/2014 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 24.02.2014 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 1 do uchwały nr 19/2017
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 20.02.2017 r.

Regulamin łowiska licencyjnego nr 541 „Olszyce”
I

Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowisko licencyjne nr 541 „Olszyce” o powierzchni 4 ha zlokalizowane jest w Lędzinach
przy ulicy Zawiszy Czarnego na terenie będącym własnością KWK „Ziemowit”.
Łowisko jest typu mieszanego.
II

Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowiska licencyjnego nr 541 „Olszyce” jest Klub Olszyce działające przy Kole
PZW nr 32 Lędziny.
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 „Olszyce” nr 541 na dany rok kalendarzowy.
2. Wędkowanie na łowisku nr 541 „Olszyce” dozwolone jest na 2 wędki z następującymi
ograniczeniami:
 zakaz połowu ryb metodą spinningową,
 zakaz połowu ryb przy użyciu kuli wodnej,
 zakaz połowu ryb przy zastosowaniu haczyka o więcej niż jednym ostrzu (kotwiczka)
podczas połowu ryb spokojnego żeru,
 zakaz połowu ryb z zastosowaniem koszyczka zanętowego.
3. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Po złowieniu ryby objętej limitem wędkarz
natychmiast wypełnia czytelnie i w sposób trwały rubryki w rejestrze. Brak wpisu
w rejestrze stanowi podstawę do zatrzymania zezwolenia.
4. Na łowisku obowiązuje zakaz wypuszczania i podmiany złowionych ryb limitowanych
oraz karasi i wymiarowych płoci przetrzymywanych w siatkach.
5. Osoby chcące wędkować na zbiorniku zobowiązane są do oddania w depozyt zezwolenie
w rybaczówce przed wejściem na łowisko zatrzymując tylko rejestr połowu ryb.
6. Podczas połowu obowiązuje zakaz opuszczania zbiornika oraz pozostawiania sprzętu na
brzegu bez opieki. Za pozostawiony sprzęt odpowiada wędkujący.
7. Nęcenie na łowisku dozwolone jest jedynie za pomocą procy, łopatki lub rakiety,
z wyłączeniem zawodów wędkarskich, na których obowiązuje całkowity zakaz nęcenia.
8. Po zakończeniu połowu wędkarz jest zobowiązany udać się na rybaczówkę celem
wpisania wagi złowionych ryb w książce połowów. W przypadku braku wagi ryby można
zważyć na wadze znajdującej się w rybaczówce. W przypadku połowów nocnych takiego
wpisu należy dokonać o godzinie 24:00.
9. W przypadku połowu nocnego wędkarz jest zobowiązany zgłosić ten fakt stróżowi.
10. Młodzież do lat 16 może wędkować w nocy jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
11. Za osoby towarzyszące podczas wędkowania odpowiada wędkarz.
12. Na łowisku zabrania się:

 wprowadzania na teren zbiornika psów,
 palenia ognisk,
 parkowania wszelkiego rodzaju pojazdami poza obrębem parkingu.
13. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do zamknięcia zbiornika lub jego części
w uzasadnionych przypadkach a także na czas trwania zawodów wędkarskich oraz po
zarybieniu.
14. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby
wymienione w RAPR.
15. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego nr 541 „Olszyce”
może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania,
skierowaniem sprawy do sądu koleżeńskiego a także odmową sprzedaży w latach
następnych.
IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:
1. Ogranicza się liczbę sprzedawanych zezwoleń na amatorski połów ryb wędka na łowisku
nr 541 „Olszyce” do 100 sztuk rocznie.
2. Zezwolenie można zakupić w siedzibie Klubu na terenie łowiska „Olszyce” w dniach od
poniedziałku do piątku - w godzinach od 12:00 do 17:00.
3. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi :
 600,00 zł - opłata normalna dla członka PZW wykupującego zezwolenie po raz
pierwszy,
 500,00 zł - opłata ulgowa dla członka PZW przy zdaniu zezwolenia wraz
z prawidłowo wypełnionym rejestrem z poprzedniego sezonu,
 300,00 zł - opłata ulgowa dla członka PZW, który odpracował 16 godzin na łowisku
„Olszyce” przed wykupieniem zezwolenia.
4. Klub Olszyce nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych.
V Godziny otwarcia łowiska:
Łowisko licencyjne nr 541 „Olszyce” jest czynne od 01 kwietnia do 31 października.
Dopuszcza się zmianę terminu otwarcia łowiska w zależności od warunków pogodowych.
Decyzja o ewentualnej zmianie terminu otwarcia łowiska będzie ogłoszona na tablicy
ogłoszeń.
Wędkowanie dozwolone jest:
 w dni powszednie z wyłączeniem poniedziałków od godz. 14:00 do zmroku,
 w soboty, niedziele i święta od godz. 6:00 do zmroku.
Połów nocny jest dozwolony od 01 lipca do 31 sierpnia.
VI Postanowienia szczegółowe:
1. Obowiązuje roczny limit ilościowy 16 sztuk lub wagowy do 50 kilogramów ryb do
zabrania z łowiska „Olszyce” nr 541 w gatunkach:
 karp, amur, szczupak, sandacz, sum, węgorz – w tym nie więcej niż 2 szt. szczupaka, 2
szt. sandacza, 2 szt. suma i 2 szt. węgorza.
Po wykorzystaniu limitu rocznego obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb.
2. Obowiązuje tygodniowy limit ilościowy ryb do zabrania z łowiska:
 lin – 1 szt.
3. Obowiązują następujące dobowe (0-24 h) limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska:
 karp, amur, szczupak, sandacz, sum, węgorz – łącznie 2 sztuki na dobę,

4.

5.
6.
7.
8.

 karaś – 5 szt.
 płoć – 5 szt.
 leszcz – 5 szt.
Łączna ilość złowionych ryb gatunków: karaś, płoć, leszcz i lin wynosi 5 sztuk/dobę.
Po złowieniu limitu dobowego w/w ryb obowiązuje całkowity zakaz połowu innych ryb
a wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie.
Limity pozostałych ryb zgodnie z RAPR.
Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
 płoć, wzdręga – do 25 cm,
 lin –
do 30 cm.
Pozostałe wymiary ochronne zgodnie z RAPR.
Okresy ochronne – zgodnie z RAPR.
Na łowisku dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów zanęt i przynęt: kukurydza,
pęczak, ryż, konopie, groch, białe i czerwone robaki, ochotka, rosówki.
Obowiązuje zakaz stosowania kulek proteinowych na łowisku.
Na łowisku obowiązuje zakaz połowu karpia czerwonego, lina czerwonego, karasia
czerwonego.

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 19/2017
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 20.02.2017 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
Koło PZW nr 32 Lędziny
Klub „Olszyce”

Zezwolenie nr ……….
Na amatorski połów ryb wędką na łowisku licencyjnym
„Olszyce” nr 541
Nazwisko ……………………………………………
Imię ………………………………………………….
Nr karty ……………………………………………..
Ważne na rok …………………………..

Hologram

Pieczęć i podpis
Wydającego

Wzór rejestru połowów:
Lp

Data

Godzina

Gatunek

Wymiar

Waga

