Uchwała nr 92/2019
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 20.11.2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 201 „Balaton”
Na podstawie § 48 w związku z § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
oraz uchwały Nr 177/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych PZW
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
Zatwierdza regulamin łowiska specjalnego nr 201 „Balaton” położonego w Trzebini przy
ulicy św. Stanisława, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 122 Trzebinia stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór zezwolenia i rejestru stanowiącego załącznik
nr 2 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Upoważnia zarząd koła – gospodarza łowiska specjalnego do dostosowania regulaminu
łowiska do potrzeb w zakresie:
1. ustalania wysokości składek,
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 składek,
5. zmiany ilości wydawanych zezwoleń.
O wszystkich zmianach gospodarz łowisk jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu.
§3
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 122 Trzebinia.
§4
Traci moc uchwała nr 21/2016 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.02.2016 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2020 r.

Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych
Edward Totoń

Prezes ZO
Mirosław Iwański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 92/2019
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 20.11.2019 r.

Regulamin łowiska specjalnego nr 201 Balaton
I

Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowisko specjalnego nr 201 „Balaton” o pow. 3,7 ha zlokalizowane jest
w miejscowości Trzebinia przy ul. św. Stanisława.
Łowisko jest typu mieszanego.
II

Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 201 „Balaton” jest Koło PZW nr 122 Trzebinia
z siedzibą w Trzebini przy ul św. Stanisława (stanica nad zbiornikiem Balaton) .
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 na zbiorniku nr 201
Balaton” na dany rok kalendarzowy. Zarząd Koła upoważniony jest do udostępnienia
określonej ilości zezwoleń na zasadzie wymiany innym organizacją wędkarskim
współpracujących z Kołem.
2. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki
należy natychmiast wpisać ją do rejestru połowu, przed zarzuceniem wędki do wody.
3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu.
4. Przed rozpoczęciem wędkowania należy wpisać w rejestrze datę i godzinę jego
rozpoczęcia, a po zakończeniu wędkowania datę i godzinę jego zakończenia.
5. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia zbiornika do wędkowania po zarybieniach
na okres do 5 dni. Od dnia otwarcia łowiska przez 2 tygodnie wolno wędkować 1 raz
dziennie, jednak nie więcej niż trzy razy w tygodniu (poniedziałek – pierwszy dzień
tygodnia).
6. W okresie czynnego kąpieliska termin i czas zakazu wędkowania określony jest
„Regulaminem kąpieliska” przez zarządzającego terenem zbiornika w imieniu Urzędu
Miasta Trzebinia.
7. Terminy i miejsce rozgrywania zawodów wędkarskich ustala z zarządzającym terenem
zbiornika. Zarząd Koła i ogłasza je na tablicy informacyjnej a także oznakowuje teren
zawodów.
8. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby
wymienione w „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką
na wodach ogólnodostępnych od 2020 r.”
9. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 201 Balaton” może
spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania a także
odmowę jego nabycia w przyszłości.

IV

Zasady wydawania zezwoleń
i zagospodarowanie łowiska:

oraz

wysokość

składek

na

ochronę

1. Zezwolenie można nabyć u skarbnika w siedzibie Koła nr 122 Trzebinia (stanica nad
zbiornikiem Balaton) przy ulicy św. Stanisława w każdy dyżur pełniony na stanicy.
2. Wysokość składki za Zezwolenie wynosi:
 150,00 zł roczna składka normalna dla członka PZW
 75,00 zł roczna składka ulgowa dla członka uczestnika PZW w wieku do lat 16
3. Istnieje możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu rocznego limitu
i zdaniu poprzedniego Zezwolenia.
V

Godziny otwarcia łowiska:

Łowisko specjalne nr 201 „Balaton” jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.
VI

Postanowienia szczegółowe:

1. Obowiązują następujące roczne limity ilościowe złowionych ryb do zabrania z łowiska
nr 201 „Balaton”:
 karp, lin, pstrąg, leszcz, sum, sandacz, szczupak, boleń – łącznie 30 sztuk/rok
 30-ta zarejestrowana sztuka w/w gatunków ryb kończy ważność zezwolenia.
2. Obowiązują następujące dobowe (0:00-24:00) limity ilościowe ryb do zabrania:
 karp, lin, pstrąg, leszcz
- 2 sztuki na dobę
 sum, sandacz, szczupak, boleń
- 1 sztuka na dobę
Łączna ilość złowionych w ciągu doby ryb w/w gatunków wynosi cztery sztuki.
Limit dobowy pozostałych gatunków ryb zgodnie z „Ogólnymi warunkami uprawiania
amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020 r”.
3. W okresie do dwóch tygodni po zarybieniu po złowieniu dwóch sztuk ryb limitowanych
wędkarz bezzwłocznie kończy wędkowanie i opuszcza stanowisko wędkarskie.
4. Wprowadza się wymiary ochronne ryb:
 wszystkie gatunki pstrąga - 30 cm,
 leszcz
- 30 cm
 karp
- 35 cm
 szczupak, sandacz
- 50 cm
5. Wymiary ochronne pozostałych ryb – zgodnie z „Ogólnymi warunkami uprawiania
amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020 r”.
6. Zakaz spinningowania w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia.
7. Zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01 stycznia do 30
kwietnia.
VII

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy
zawarte w aktualnym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym
przez Zarząd Główny PZW oraz „Ogólnych warunkach uprawiania
amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020 r.”
dostępnych w siedzibie koła oraz na stronie internetowej Okręgu PZW
w Katowicach.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2020 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 92/2019
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 20.11.2019 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
Koło PZW Nr 122 Trzebinia

Zezwolenie Nr …………..
Na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku specjalnym
nr 201 Balaton

Nazwisko ……………………………………………
Imię ………………………………………………….
Nr karty wędkarskiej ………………………………..
Zezwolenie ważne na rok …………………………..

Hologram

Pieczęć i podpis

Wzór rejestru połowu:
Data
Godzina

Gatunek

Długość
ryby

Data
Godzina
zakończenia
połowu

