Uchwała nr 10/2020
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 21.01.2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 218 „Groble”
Na podstawie § 48 ust. 2 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 20.09.2019 r. w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych PZW
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
Zatwierdza regulamin łowiska specjalnego nr 218 „Groble” położonego w lasach
Nadleśnictwa Chrzanów nieopodal miejscowości Byczyna, którego gospodarzem jest Koło
PZW nr 10 Chrzanów Miasto 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 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 łowiska jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu.
§3
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 10 Chrzanów Miasto.
§4
Traci moc uchwała nr 15/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.02.2017 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 10/2020
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 21.01.2020 r.

Regulamin łowiska specjalnego nr 218 „Groble”
I

Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowisko specjalne nr 218 „Groble” o całkowitej powierzchni 18 ha stanowią stawy
nr 1, 2, 3 i zlokalizowane jest w lasach Nadleśnictwa Chrzanów ok. 2 km w kierunku
południowym od granicy miejscowości Byczyna (na przedłużeniu ulicy Grzegorza
Korczyńskiego).
Łowiska są typu mieszanego.
II

Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 218 „Groble” jest Koło PZW nr 10 Chrzanów
Miasto w Chrzanowie, ul. Rynek 10.
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 nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowisku
specjalnym nr 218 „Groble” na dany rok kalendarzowy.
2. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa.
3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu.
4. Przed rozpoczęciem wędkowania wędkarz zobowiązany jest do wpisania w rejestrze daty
i godziny rozpoczęcia wędkowania.
5. Wędkowanie na wszystkich stawach dozwolone jest wyłącznie z brzegu.
6. Zabrania się wchodzenia do wody oraz ustawiania na stałe markerów.
7. Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi metodami. Nęcenie
dozwolone jest tylko przez wyrzut z ręki lub przy użyciu procy a także za pomocą
zestawów wędkarskich typu koszyk, sprężyna zanętowa - zabrania się stosowania rakiet
zanętowych w obrębie całego akwenu.
8. W okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia na stawach obowiązuje zakaz spinningowania.
9. Zabrania się wędkowania w wydzielonej części stawu nr 3, która stanowi strefę ochronną.
10. Na łowiskach zabrania się:
 parkowania przyczep kempingowych
 stawiania namiotów z podłogą
 czyszczenia i patroszenia ryb nad wodą
 palenia ognisk i używania otwartego ognia.
11. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania śmieci. Wędkarz po zakończeniu
wędkowania zobowiązany jest do posprzątania swojego stanowiska.
12. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody
do wędkowania w uzasadnionych przypadkach, na czas zarybiania oraz podczas
organizowania zawodów wędkarskich.
13. 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.”.

14. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 218 „Groble” a także
nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować zatrzymanie
Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania a także skierowanie sprawy
do sądu koleżeńskiego.
IV

Zasady wydawania zezwoleń
i zagospodarowanie łowiska:

oraz

wysokość

składek

na

ochronę

1. Zezwolenie można nabyć w siedzibie Koła nr 10 Chrzanów Miasto przy ulicy Rynek 10
(wejście od strony ulicy Garncarskiej) w dniu pobierania składek.
2. Wysokość składki wynosi:
 250,00 zł składka normalna dla członka PZW
3. Koło nie wydaje zezwoleń okresowych.
V

Godziny otwarcia łowiska:

Łowisko specjalne nr 218 „Groble” jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.
VI

Postanowienia szczegółowe:

1. Obowiązuje następujący roczny limit ilościowy ryb do zabrania ze stawów nr 1, 2 i 3
liczonych łącznie jako jedno łowisko specjalne nr 218 „Groble”:
 karp, szczupak, sandacz, pstrąg, amur, lin – łącznie 20 sztuk rocznie.
2. Obowiązują następujące dobowe (0-24 h) limity ilościowe ryb do zabrania ze stawów
nr 1, 2 i 3 liczonych łącznie jako jedno łowisko specjalne nr 218 „Groble”:
 karp, pstrąg, amur, szczupak, sandacz, lin – łącznie 2 sztuki na dobę
Po złowieniu limitu dobowego w/w ryb wędkarz jest zobowiązany zakończyć
wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie.
Limity dobowe pozostałych gatunków ryb zgodnie z „Ogólnymi warunkami
uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020 r”.
3. Ustala się następujące wymiary ochronne ryb:
 karp
- do 35 cm i powyżej 65 cm,
 szczupak - do 60 cm i powyżej 90 cm,
 sandacz - do 60 cm i powyżej 90 cm,
 amur
- do 60 cm i powyżej 90 cm,
 leszcz
- do 25 cm.
Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z „Ogólnymi warunkami
uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020 r”.
4. Okresy ochronne – zgodnie z „Ogólnymi warunkami uprawiania amatorskiego połowu
ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020 r.”.

VII

W sprawach nie uregulowanych 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 dnia 01.01.2020 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 10/2020
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 21.01.2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
Koło PZW Nr 10 Chrzanów Miasto

Zezwolenie Nr …………..
Na amatorski połów ryb wędką na łowisku specjalnym
nr 218 „Groble”
Nazwisko ……………………………………………
Imię ………………………………………………….
Nr karty ……………………………………………..
Ważne na rok …………………………..

Hologram

Pieczęć i podpis
wydającego

Wzór rejestru połowu ryb.
Data

Godzina

Gatunek
ryby

Wymiar
cm

