Uchwała nr 10/2016
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 20.01.2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego „Dzierżno II” nr 716
Na podstawie § 47 ust. 1 w związku z § 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.
oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006 r.
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
uchwala
§1
Zatwierdza się regulamin łowiska licencyjnego „Dzierżno II” nr 716 położonego w gminie
Pyskowice pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Wędkarzy, którego gospodarzem jest Koło PZW
nr 13 Gliwice. Regulamin stanowi załącznik nr 1, wzór zezwolenia i rejestru stanowi
załącznik nr 2 do uchwały.
§2
Upoważnia się 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 13 Gliwice.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r.

Wiceprezes ds. gospodarczych
Konrad Ciura

Prezes ZO
Mirosław Iwański

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 10/2016
Prezydium ZO PZW w Katowicach
z dnia 20.01.2016 r.

Regulamin łowiska licencyjnego „Dzierżno II” nr 716
Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

I

Łowisko licencyjne „Dzierżno II” nr 716 o pow. 5,37 ha zlokalizowane jest w gminie
Pyskowice pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Wędkarzy.
Łowisko jest typu mieszanego.
Gospodarz łowiska:

II

Gospodarzem łowiska licencyjnego „Dzierżno II” nr 716 jest Koło PZW nr 13
Gliwice z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 16 w Gliwicach.
Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

III

1. 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 „Dzierżno II” nr 716.
2. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji złowionych ryb. Ryba włożona do
siatki musi być obowiązkowo wpisana do rejestru.
3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu.
4. Zabrania się podmieniania złowionych ryb włożonych do siatki.
5. Połowu ryb można dokonywać dwoma wędkami wyłącznie metodą spławikową.
6. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz:
̵
spinningowania,
̵
brodzenia,
̵
połowu ryb z wysepek i sprzętu pływającego,
̵
połowu ryb przy użyciu kuszy oraz wszelkiego rodzaju podrywek, siatek
itp.
7. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w związku z organizacją
zawodów wędkarskich.
8. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby
wymienione w RAPR .
9. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego „Dzierżno II” nr
716 może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego
pozyskania, odmowę jego sprzedaży w przyszłości.
Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

IV
1.

2.
3.

Zezwolenie można zakupić na terenie przyległego Ośrodka PZW nad zbiornikiem
Dzierżno przy ul. Wędkarzy codziennie w dniu dokonywania połowu w godzinach
od wschodu do zachodu słońca określonych w kalendarzu.
Na łowisku obowiązują tylko i wyłącznie zezwolenia jednodniowe.
Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi 15,00 zł. i upoważnia ono do zabrania z
łowiska 1 szt. łącznie ryb limitowanych.

Wędkarze nabywający zezwolenie są zobowiązani zostawić w depozycie
legitymację członkowską, która zostaje oddana po jego zwróceniu.

4.

V

Godziny otwarcia łowiska:
Wędkowanie na łowisku licencyjnym „Dzierżno II” nr 716 jest dozwolone przez
cały rok w porze dziennej zgodnie z kalendarzowym wschodem a zachodem słońca aż
do momentu jego zamarznięcia.

VI

Postanowienia szczegółowe:
1.

2.
3.
VII

Zezwolenie upoważnia do zabrania z łowiska łącznie 1 szt. ryb limitowanych j.n.:
̵
karp, amur, węgorz, szczupak, sandacz, lin, boleń, sum, pstrąg.
Zarejestrowanie jakiejkolwiek z w/w ryb jest jednoznaczne z zakończeniem
wędkowania na dane zezwolenie.
Limity pozostałych gatunków ryb zgodnie z RAPR.
Wymiary i okresy ochronne ryb zgodnie z RAPR.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy
zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez
Zarząd Główny PZW.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2016
Prezydium ZO PZW w Katowicach
z dnia 20.01.2016 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
Koło PZW Nr 13 Gliwice

Zezwolenie Nr …………..
Na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku licencyjnym
„Dzierżno II” nr 716
Nazwisko ……………………………………………
Imię ………………………………………………….
Nr karty ……………………………………………..
Ważne na …………………………………………..
dzień
miesiąc
rok
Opłata …………..

Wystawił

Pieczęć

Wzór rejestru połowu.
Długość
Karp
Węgorz
Lin
Amur
Sandacz
Sum
Boleń
Szczupak
Pstrąg

Waga

