Uchwała nr 7/2018
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 25.01.2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 741 „14-ka”
Na podstawie § 48 ust 2 w związku z § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
i uchwałą nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006 r. w sprawie ogólnych zasad
funkcjonowania łowisk specjalnych PZW
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
Zatwierdza regulamin łowiska licencyjnego nr 741 „14-ka” położonego w Rudzie Śląskiej
przy ulicy Zajęczej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 92 przy KWK Halemba,
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 92 przy KWK Halemba.
§4
Traci moc uchwała nr 9/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia
19.01.2017 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.

Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych

Prezes ZO

Edward Totoń

Mirosław Iwański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2018
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 25.01.2018 r.

Regulamin łowiska licencyjnego nr 741 „14-ka”
Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

I

Łowisko licencyjne nr 741 „14-ka” o pow. 5 ha zlokalizowane jest w Rudzie Śląskiej
przy ulicy Zajęczej.
Łowisko jest typu mieszanego.
Gospodarz łowiska:

II

Gospodarzem łowiska licencyjnego nr 741 „14-ka” jest Koło PZW nr 92 KWK
Halemba z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Modrzewiowej 2/12 a opiekunem sekcja
wędkarska stawu licencyjnego nr 741.
III
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:
Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą
członkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na
zbiorniku licencyjnym nr 741 „14-ka” na dany rok kalendarzowy.
Na łowisku dozwolone jest wędkowanie tylko na dwie wędki lub spinningowanie
tylko na jedną wędkę.
Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb.
Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu i podlega obowiązkowemu
zwrotowi po zakończeniu sezonu wędkarskiego.
Po przyjściu na łowisko wędkarz obowiązkowo musi wpisać w rejestrze datę połowu.
Ryby przeznaczone do zabrania i umieszczone w siatce muszą być czytelnie wpisane
do rejestru natychmiast po ich złowieniu przed ponownym zarzuceniem zestawu.
Wpis powinien zawierać: datę, gatunek ryby i długość. Wagę ryby można wpisać w
domu, po dokładnym jej zważeniu. W przypadku nie złapania ryby należy
wykreskować rubryki dnia połowu.
Osoba posiadająca wykupione zezwolenie bierze pełną odpowiedzialność za
przestrzeganie niniejszego regulaminu również przez osoby przebywające wspólnie na
łowisku, do utraty zezwolenia włącznie.
Obowiązuje zakaz podmiany złowionych ryb włożonych do siatki.
Na łowisku obowiązuje:
 dbanie o środowisko i zwalczanie wszelkich nieprawidłowości,
 utrzymanie stanowiska wędkarskiego w czystości w obrębie 5 m, zarówno przed
wędkowaniem jak i po jego zakończeniu (śmieci wędkarz zobowiązany jest zabrać
ze sobą),
 zakaz dewastacji urządzeń i mienia,
 zakaz palenia otwartych ognisk,
 zakaz parkowania pojazdów mechanicznych bliżej niż 15 m od lustra wody,
 zakaz kąpieli i zakłócania ciszy przez całą dobę,
 zakaz wędkowania na oznaczonych tarliskach i ostojach,







zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi środkami pływającymi,
zakaz brodzenia,
zakaz nęcenia chlebem,
zakaz wrzucania pozostałej po wędkowaniu zanęty do wody,
zakaz połowu ryb jednocześnie na wielkim stawie i zachodnim brzegu stawu
(mały staw),
 zakaz połowu ryb na przesmyku,
 zakaz łowienia ryb na kotwice lub inne haki zakończone więcej niż jednym
grotem, oprócz spinningowania,
 zakaz patroszenia ryb w odległości mniejszej niż 50 m od lustra wody,
 zakaz połowu planktonu – rozwielitki,
9. Zezwala się na przechowywanie w siatce złowionych ryb z poprzedniego dnia po
przekroczeniu godziny 0:00.
10. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.
11. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby
wymienione w RAPR.
12. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego nr 741 „14-ka”
może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego
pozyskania, odmowę jego sprzedaży w roku następnym oraz skierowanie sprawy do
Sądu Koleżeńskiego.
Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

IV
1.

2.

V

Zezwolenie można zakupić w rybaczówce nad stawem „14-ka” po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu: numery telefonów – 660 102 306, 795 925 463,
509 892 551, 669 966 468, 796 990 175.
Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi:
 320,00 zł – opłata roczna normalna dla członka PZW,
 160,00 zł – opłata roczna dla członka PZW po 80-tym roku życia z pięcioletnią
kadencją wykupywania zezwolenia na wędkowanie na stawie licencyjnym
„14 – ka”,
 20,00 zł – opłata jednodniowa dla członka PZW (wędkowanie dozwolone od
godziny 6:00 do godziny 22:00) - upoważnia do zabrania z łowiska 1 szt. ryby
limitowanej + 1 kg białej ryby. Po złowieniu i zabraniu 1 szt. ryby limitowanej
należy zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie.
 30,00 zł – opłata jednodniowa dla członka PZW (wędkowanie dozwolone od
godziny 6:00 do godziny 22:00) - upoważnia do zabrania z łowiska 2 szt. ryb
limitowanych + 1 kg białej ryby z zachowaniem ustaleń dotyczących limitu
dobowego,
 70,00 zł – opłata weekendowa dla członka PZW (wędkowanie dozwolone od
piątku od godziny 6:00 do niedzieli do godziny 24:00) – upoważnia do zabrania
z łowiska 4 szt. ryb limitowanych + 2 kg białej ryby z zachowaniem ustaleń
dotyczących limitu dobowego i tygodniowego.
Godziny otwarcia łowiska:

Łowisko licencyjne nr 741 „14 - ka” jest łowiskiem całorocznym i całodobowym,
za wyjątkiem „Stawu małego” , na którym wędkowanie dozwolone jest od 01 maja.

Postanowienia szczegółowe:

VI
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VII

Na łowisku obowiązują następujące limity połowu ryb:
 roczny limit 25 szt. ryb do zabrania w gatunkach: karp, amur, sum, lin, tołpyga,
pstrąg, sandacz, szczupak, węgorz.
 tygodniowy limit – cztery sztuki ryb limitowanych w/w, w tym tylko dwie sztuki
łącznie ryb gatunku sandacz, szczupak, węgorz,
 dobowy limit – dwie sztuki ryb limitowanych w/w, w tym tylko jedną sztukę
łącznie ryb gatunku sandacz, szczupak, węgorz.
Po wykorzystaniu limitu rocznego 25 szt. istnieje możliwość wykupienia zezwolenia
jednodniowego lub weekendowego.
Po złowieniu dobowego lub tygodniowego limitu ilościowego ryb należy zakończyć
wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie.
Wprowadza się limit połowu karasia srebrzystego w ilości:
 2 szt. na dzień,
 4 szt. na tydzień.
Obowiązują wymiary ochronne ryb:
 karp
- do 35 cm i powyżej 55 cm,
 amur
- do 55 cm i powyżej 80 cm,
 szczupak - do 50 cm i powyżej 70 cm,
 sandacz - do 55 cm i powyżej 70 cm,
 lin
- do 35 cm i powyżej 45 cm,
 węgorz - do 60 cm,
 sum
- do 70 cm,
 jaź
- do 35 cm,
 okoń
- do 20 cm,
Pozostałe wymiary ochronne ryb zgodnie z RAPR.
Wprowadza się następujące okresy ochronne ryb:
Zakaz zabierania karasia pospolitego (złocistego) z łowiska przez cały rok.
Zakaz zabierania karasia srebrzystego z łowiska do 31 maja.
Okresy ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z RAPR.
Na łowisku obowiązuje limit ilości zanęty użytej podczas wędkowania maksymalnie
do 2 kg na dobę.
Na łowisku obowiązuje zakaz spinningowania i połowu na martwą lub żywą rybę od
01 stycznia do 30 kwietnia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy
zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez
Zarząd Główny PZW.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/2018
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 25.01.2018 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
Koło PZW Nr 92 przy KWK Halemba

Zezwolenie Nr …………..
Na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku licencyjnym
nr 741 „14-ka”
Nazwisko ……………………………………………
Imię ………………………………………………….
Nr karty ……………………………………………..
Ważne od ……………………do…………………...

Hologram

Pieczęć, podpis

Symbole ryb limitowanych: Karp (K), Węgorz (W), Szczupak (Sz), Sandacz (S), Sum (SM), Pstrąg (P), Lin (Li), Tołpyga (T),
Amur (A)
Data

Gatunek
ryby

Waga
kg

Wymiar
cm

Suma ryb
narastająco

Data

Gatunek
ryby

Waga
kg

Wymiar
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Waga
kg

Wymiar
cm

Suma ryb
narastająco

Symbole ryb nie limitowanych: Okoń (2), Płoć, Wzdręga (3), Krąp (4), Karaś (5), Inne (6)
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