Uchwała nr 14/2020
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 21.01.2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 429 „Liga”
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 20.09.2019 r. w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych PZW
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
Zatwierdza regulamin łowiska specjalnego nr 429 „Liga” położonego w miejscowości
Chorzów, przy ulicy Wiejskiej na terenie Ośrodka „Dolina Górnika”, którego gospodarzem
jest Koło PZW nr 9 Chorzów a opiekunem Sekcja wędkarska „Liga” 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 się Zarządowi Koła PZW nr 9 Chorzów.
§4
Traci moc uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia
22.01.2015 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 14/2020
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 21.01.2020 r.

Regulamin łowiska specjalnego nr 429 „Liga”
I

Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowisko specjalne nr 429 „Liga” o pow. 3,7 ha w skład którego wchodzą dwa stawy
– „duży” i „mały” – położone jest w miejscowości Chorzów przy ulicy Wiejskiej na terenie
Ośrodka „Dolina Górnika”.
Łowisko jest typu mieszanego.
II

Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 429 „Liga” jest Koło PZW nr 9 Chorzów,
a opiekunem Sekcja wędkarska „Liga” działająca przy tym kole.
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 429 „Liga” na dany rok kalendarzowy.
2. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest na dwie wędki wyłącznie z brzegu.
3. Z wędkowania wyłącza się kanał łączący oba stawy „duży” z „małym”.
4. Rejestr połowu ryb jest obowiązkowy i stanowi on integralną część zezwolenia.
5. Złowione ryby przechowywane w siatce i przeznaczone do zabrania muszą być wpisane
do rejestru wyłącznie długopisem, natychmiast po ich złowieniu, przed ponownym
zarzuceniem wędki.
6. Obowiązuje zakaz podmiany złowionych ryb włożonych do siatki.
7. Na łowisku zabrania się:
 wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi metodami,
 dojazdu do stanowisk wędkarskich samochodami, za wyjątkiem zawodów
wędkarskich, podczas których gospodarz łowiska może na taki dojazd zezwolić.
8. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po zarybieniach
(do 7 dni) oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich – terminy zamknięcia
i zarybień podane będą na tablicy ogłoszeń na łowisku oraz na stronie internetowej koła.
9. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek utrzymywać swoje stanowisko w czystości, dbać
o środowisko naturalne i zgłaszać opiekunowi łowiska wszelkich nieprawidłowości jak
również bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego regulaminu przez
osoby przebywające z nim na łowisku.
10. Wędkujący na łowisku ma obowiązek okazać podczas kontroli prowadzonej przez osoby
wymienione w „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką
na wodach ogólnodostępnych od 2020 r.” dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby,
zanęty oraz przynęty.
11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 429 „Liga” bądź
naganne zachowanie się na łowisku może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez
prawa zwrotu kosztów jego nabycia oraz odmowę jego uzyskania w przyszłości.

IV

Zasady wydawania zezwoleń
i zagospodarowanie łowiska:

oraz

wysokość

składek

na

ochronę

1. Ogranicza się ilość wydawanych zezwoleń do 120 sztuk rocznie.
2. Zezwolenie można nabyć w siedzibie Ośrodka „Dolina Górnika” w każdą sobotę od godz.
9:00 do godz. 13:00.
3. Wysokość składki wynosi:
 280,00 zł – składka roczna normalna dla członka PZW upoważniająca do zabrania
łącznie 20 szt./rok ryb objętych limitem rocznym.
4. Po wyczerpaniu w/w limitu rocznego zezwolenie traci swoją ważność.
5. Po wyczerpaniu limitu rocznego i zdaniu zezwolenia istnieje możliwość nabycia
kolejnego zezwolenia po uiszczeniu składki w wysokości 150,00 zł upoważniającego
do zabrania łącznie 10 szt. ryb objętych limitem rocznym.
6. Zezwolenie podlega obowiązkowemu zwrotowi przy pozyskiwaniu zezwolenia
następnego.
7. Utrata zezwolenia nie daje prawa do otrzymania duplikatu.
Godziny otwarcia łowiska:
Łowisko specjalne nr 429 „Liga” jest łowiskiem całorocznym i całodobowym
z wyjątkiem okresu zimowego, podczas którego wędkowanie z lodu dozwolone jest jedną
godzinę przed wschodem słońca do jednej godziny po zachodzie słońca.
W okresie 14 dni od otwarcia łowiska po zarybieniu połów ryb dozwolony jest od godz. 4:00
do godz. 23:00.
VI

Postanowienia szczegółowe:

1. Na łowisku obowiązuje roczny limit ryb do zabrania z łowiska w ilości łącznie 20 sztuk
w gatunkach: karp, sandacz, szczupak, sum, węgorz, lin. 20-ta zarejestrowana sztuka
w/w ryby kończy ważność Zezwolenia.
2. Obowiązują następujące dobowe/tygodniowe/miesięczne limity ilościowe ryb do zabrania
z łowiska:
 karp
- 2 szt./dobę
 sandacz
- 1 szt./dobę i 1 szt./tydzień
 szczupak
- 1 szt./dobę i 1 szt./tydzień
 sum
- 1 szt./dobę i 1 szt./miesiąc
 węgorz
- 1 szt./dobę
 lin
- 2 szt./dobę
3. Tygodniowy (licząc od poniedziałku do niedzieli) limit połowu ryb gatunków
wymienionych w pkt. VI.1 wynosi 6 szt. łącznie.
4. Po złowieniu limitu dobowego w/w ryb wędkarz jest zobowiązany zakończyć
wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie.
5. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
 karp - do 30 cm i powyżej 60 cm,
 lin
- do 35 cm,
6. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb:
 szczupak od 01 stycznia do 31 maja.
7. Limity połowu, wymiary i okresy ochronne ryb nie wymienione w niniejszym
regulaminie są zgodne z „Ogólnymi warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb
wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020 r.”.

8. Ogranicza się ilość stosowanej zanęty w stanie suchym do 1 kg/dobę. Nęcenie dozwolone
jest tylko podczas wędkowania. Wyjątek stanowią zawody wędkarskie, podczas których
obowiązują oddzielne przepisy.
9. Połów ryb na żywca oraz metodą spinningową odbywa się zgodnie z przepisami ujętymi
w „Ogólnych warunkach 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 14/2020
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 21.01.2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
Koło PZW Nr 9 Chorzów

Zezwolenie Nr …………..
Na amatorski połów ryb wędką na łowisku specjalnym
nr 429 „Liga”
Nazwisko ……………………………………………
Imię ………………………………………………….
Nr karty ……………………………………………..
Ważne od ……………..……do…………….………

Hologram

Pieczęć, podpisy
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