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OKRĘG PZW w Katowicach

Zarząd Koła PZW nr 86 KWK Śląsk na swoim posiedzeniu w dniu 10.02.2018 korzystając

z uprawnień nadanych przez Zarząd Okręgu dotyczących mozliwości zmiany regulaminu

łowiska Iicencyjnego zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia członkow koła nr 4.201,1

poCjął uchwałę nr', l201B o podwyzszeniu opłaty na rok 201,8za łowisko licencylne do kwoty

I2a zł

W załączeniu przekazujemy uaktualniony regulamin.

Koło PZW nr.86 K\Ą'K Slask
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Z powazaniem :



Załącznik nr 1 do uchwĄ nr l1l20l7
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
W Katowicach z dnia l9.0I.2017r.

Regulamin łowiska licencyjnego nr 740 Siódemka

l Lokalizac.ia oraz kategoria i typ lowiska:

Łowisko licencyjne nr 740,,Siódemka" o powierzchni 1,5 ha zlokalizowane jest w Rudzie Sląskie.i
przy ul. Gościnnej (dojazd z ul. Gościnnej drogą Ieśnąprzez oddzlały ż3 i 24 do parkingu
przy stawie) N:50"14'15" , E: 18"56'29" , Łowisko jest typu mieszanego.

Il (i<rspotlarzlowiska:

Ciospodarzem łowiska licencyjnego nr 740,,Siódemka" jest Koło PZW nr 86 KWK Sląsk
z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kalinowej l2.

lll Zasady wędkowania i zdchowania się wędkujących w obrębie łowiska:

l. I)rawo do w,ędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą
członkowską, pn wykupieniu ,,Zezwo|enia na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku
nr J40 Siodenrka na dany rok kalendarzowy.

2. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa.
3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zęzwolenlu.
4. Przed rozpoczęciem wędkowania wędkarzzobowięany jest do wypełnienia w rejestrze

rubryki ,,data".
5 Po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki należy natychmiast wpisaó ją do rejestru

połowu, przed ponownym zarzucenięm wędki do wody.
6. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie zbrzegu.
7. Wędkarz ma obowtązekutrzymać swoje stanowisko w czystościbezwzględu na stan jaki

z,aslał przed rozpoczęciem wędkowania w promieniu 10 m
8. Zabrania się:

- wyrzucania śmieci do lasu, zaśmiecania wałów, oprawiania ryb na łowisku,
- pozostawiania wędek bez osobistego nadzoru w czasie wędkowania;
- palenia ognisk na wale;
- kąpieli w stawie;

9. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia rvody
w uzasadnionych przypadkach oraz na czas organizowania zawodów wędkarskich.

10, Wędkarzłowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonel przez osoby
rłvmienione w RAPR.

l l. Naruszenie zasad zawartych w ,,Regulaminie łowiska Iicencyjnego nr 740 Siodemka
nloze spowodować zatrzymanle ZezwoIęniabez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania,
a takze odmowę.jego sprzedaży w roku następnym.



IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

l. Zezwolenie mozna zakupić u skarbnika Koła nr 86 KWK Śląsk w dniach kasowań
tj. w środy od godz. 14:00 do godz. 16:00 w sklepie wędkarskim ,,Jeżozwierz"

w [luclzie Sląskie.j Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia 18.

2. Wysokość opłaty zaZezwolenie wynosi :

- tŻźJ,- zł opłata normalna dla członkaPZW
3. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych.

V (iodziny otwarcia łowiska:

Łowisko licencyjne ,,Siódemka" nr 740jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.

Vl Prrstanowieniaszczegółowe:

l. Obowiązu.ie łączny roczny limit ilościovły rVw ryb do zabrania z łowiska:
- alnur, karp, lin pstrąg, szczupak, sandacz - łącznie l50 szt rocznie,
- 1S-ta zarejestrowana sztuka kończy ważność zezwolenia.

2. Na łowisku obowiązują następujące tygodniowe ( od poniedziałku do niedzieli ) limity ilościowe ryb do
l,abrania,.

- amur, karp, lin, pstrąg, szczupak, sandacz -łącznie 3 sztuki, w tym tylko l sztuka sandacza lub
sz,cz-upaka

3 Obowiązują następujące dobowe ( 0:00 -ż4:00 ) limity ilościowe ryb do zabrania
- okoń. karaś - 5 szt.
-lęszcz - 3szt,
- anlur, karp, lin, pstrąg - ż szt.
- szczupak lub sandacz - 1 szt
Łączny limit dobowy gatunków: amur, karp, lin, pstrąg, szczupak,sandacz -2 szl

.ł. l-inlity pozostałycll ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb ( RAPR )
5. Ptl zło,,ł,ieniu limitu dobowego lub tygodniowego w/w gatunków ryb wędkarz jest zobowiązany

zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie.
ó. Wprowadza się wymiary oclrronne ryb:

- karp do 35 cm
- lin do 30 cm
- |eszcz do 35 cm

7. Wymiary ochronne pozostałych ryb - zgodnie z RAPR.
8. Okresy ochronne ryb:

- obowiąu.ie okres ochronny szczupaka od daty jesiennego zarybienia do 30 kwietnia
roku następnego.

- pclzostałe okresy ochronne - zgodnie z RAPR.

VIl W sprawach nie uregulowanych ninie.jszym regulaminem obowiązują przepisy
zalvarte w lłegulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd
Glówny PZW.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017r.
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t)kręu PoIskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
Ktlło PZW Nr 86 KWK Śląsk

..":,_,lĘ,
Zczw,olenie Nr ...

Na alnatclrski ptlłórv ryb wędką na zbiorniku licencyjnym
Siódęmka nr 740

Ntizrr,isk<l

Irnię ,. .

Nr karr1, r.vęcikarskiej .

Z,e zwolenie wazne od ........... do

Wykaz gatunków ryb, które podlegają rejestracji

0l - Karn 09 - Szczupak 17 - Płoć. Wzdręga
0] - Lin 0 - Sandacz 19 - Inne
0] - Lcszcz l-Sum 20 - Boleń
()J - AlnLlr 2 - Kleń 23 - Karaś
05 - Węgorz_ 3 - Pstrąg

08 - Jaż _5 - Okoń

l )ata Catunek Sztuk Waga Wymiar Suma ryb
limitowanych

/


